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 مدخل تمييدي

تتمخص الغاية األولى ليذه العجالة التمييدية في السعي نحو إرساء القواعد التي مف شأنيا أف تكوف 
حوامؿ لمعيار القيمة، وىو األّس األكبر لمنقد األدبي بأسره، وفي تقديري أف الروح يحتضف سؤاؿ القيمة لكي ال 

لنفيس والخسيس، أو الرفيع والوضيع، فميس اإلتضاع سوى ىذا االستواء حصرًا. وربما جاز الزعـ بأف يتساوى ا
أبرز معيار بيف معايير القيمة كميا ىو ىذا: إف أدبًا ال يتفاعؿ مع الحياة بصدؽ وعمؽ ال يسعو البتة أف يكوف 

ذا المعيار عمى خير وجو ممكف، فقد جاء غير تيويـ أو لغو سوؼ تمغيو األياـ. ولما كاف شكسبير قد التـز بي
 نتاجو أكمؿ نسؽ أدبي ظير عمى األرض طواؿ التاريخ.

ولعؿ في الميسور القوؿ بأف أولى الحقائؽ النفيسة وأىميا وأوالىا بالعناية ىي القيمة التي تتحدد أواًل 
لة فيي االسـ اآلخر لمعطالة، التي ىي بمثنوية النبالة والنذالة. أما النبالة فيي االسـ اآلخر لألصالة، وأما النذا

، أو خموىا مف السمات االيجابية الفاعمة في خدمة الخير. فاإلنساف ىو القيمة وحامؿ القيمة في «شح النفس»
آف معًا، وكؿ ما ال يبث القيمة الجّمى، وكؿ ما ال ينتسب إلى الشعور االيجابي، وكذلؾ إلى النبالة واألصالة، ال 

رًا، وربما ال يعوَّؿ عميو بتاتًا. فما تشعر بو أو تتحسسو بيـّ واىتماـ، ىو أبرز شيء في وجودؾ يعوَّؿ عميو كثي
 بأسره، وذلؾ ألف اإلنساف شعور بالدرجة األولى، وكيفما كاف شعورؾ كنت أنت.

ني ألخّوؿ نفسي حؽ الذىاب إلى أف الكاتب الذي يستحؽ الرتبة الجميمة األولى ىو ذاؾ الروح المطّيـ  وا 
الحساس القمؽ المتوتر المغترب الذي يعيش في الجحيـ الجاحـ بالضبط. ومثالو المتميز في المسرح ىو 
شكسبير، وفي الرواية دستويفسكي، وفي الشعر المعري، وشطر كبير مف شعر المتنبي الذي إذا شعر فإنو ال 

ليس الذىف، وذلؾ بغية استيعاء يبذ. ويتميز تراث دستويفسكي بأنو محاولة كبرى بذلتيا الحساسية حصرًا، و 
اإلنساف، أو ىذا المنبيـ األعظـ المتحرؾ في عالـ منسوج مف االنبياـ. فالحساسية والشعور بالغربتيف الوجودية 
واالجتماعية، والتخويض في نيراف جينـ الدنيوية، تمؾ ىي أكبر مصادر األدب الرفيع، أو ذاؾ الذي يممؾ القدرة 

 و إلى سائر أرجاء العالـ. الكافية عمى أف يشؽ درب
فال تموح في األفؽ أية عاللة ليذا االغتراب الكالح المرير، الذي أجاد المعري في عرضو داخؿ الشكؿ 
الشعري الموروث، إذ ما مف شيء قط يممؾ أف يمارس برىة التوسط بينؾ وبينو عمى أي نحو مف األنحاء، إف 

وزوف مف رىافة نفس وطيبة وجداف. أما مف ليس حساسًا فال كنت واحدًا مف الحساسيف الذيف يشقْوف بما يح
تعنيو اآلداب مف قريب أو مف بعيد، واآلداب نتاج الحساسية التي ىي بنت الوجداف الحي، وصانعة الشعور 
باالغتراب، بؿ صانعة الذائقة والحب والكرامة وااللتزاـ بإنسانية اإلنساف. وقممًا يتجسد الوجداف الحي في أية 

ة فنية حديثة كما يتجسد في ىاممت، وكذلؾ في بعض شخصيات دستويفسكي المغتربة المنسوجة مف شخصي
الحيوية نفسيا. وفي الميسور أف يذىب المرء إلى أف االغتراب ال ينفي الحيوية بتاتًا، فحساسية المعري، مثاًل 

 ىي نتاج اندالع حي وليست نتاج ذبوؿ أو خموؿ.
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ي، أو الشعور بأف ىذه الدنيا ىي جينـ نفسيا، وأننا منذ اآلف في الجحيـ وعندي أف ىذا الشعور الجينم
حصرًا، ىو واحد مف أبرز معايير األدب الجيد الذي أنتجتو عمالقة الجنس البشري المتميزيف. أقوؿ ىذا مع 

ممتاز ىو قناعتي التامة بأف األدب الجيد قد يتصؼ بصفات أخرى ليست اغترابية أو جينمية بتاتًا. ومثاليا ال
تي، ذلؾ الشاعر الذي استطاع أف يجمع الجحيـ والنعيـ كمييما في الكوميديا اإلليية. وحيف كتب ندا« فردوس»

 بدوي الجبؿ ىذيف البيتيف:
 لـم تعتصــرض وءــيا  نيــر منظــور  رشفت صوتك قي قمبي معتقةً 

 مـن لوـو طفـل ومـن توريـد  صـفور  تندى البرا ة فيوض فيو منسكب 
ى أف في الميسور أف يكوف الشعر المبيج عظيمًا حقًا. )قمما تنبو الشعراء القدامى أو فقد برىف عم 

 المحدثوف لصوت المرأة وفتونو وقدرتو عمى الخمب(.

فالحيوية النفسية المتفورة، أو الحساسية ذات العراـ، وىي ما ينتج الشعور باالغتراب أو بالجحيـ المتوقد، 
الجيد، أو العمؿ الفني الجميؿ الجذاب، وىو الشيء الذي يتوجب عميو أف  ىي بالضبط ما يفرز النص األدبي

ال فإنو سوؼ يفتقر إلى األصالة أو إلى الجودة. وال يؤىمو إلى ذلؾ المبمغ سوى حيويتو  يبمغ إلى سويداء الفؤاد، وا 
أي مع صدوره عف ونضارة لغتو الناتجة عف نضارة الروح، وىما شيئاف يتزامناف مع صدقو وعمقو في آف واحد، 

 وجداف حي يتحسس األشياء مف جية السمب أو مف جية النقص والغياب. وىذا ىو ىاممت بالضبط.

المتفجع برزانة ىي أسمى القيـ وأنبميا وأقدرىا عمى تخريج ففي الصمب مف مذىبي أف رعشة الوجداف 
و، ىو قوة حساسية وحناف وىياـ وتفقد الماىية اإلنسانية، وذلؾ ألف الوجداف، اآلخذ بالترمد عمى مدى العالـ كم

لمغائبات والنائيات وكؿ ما ىو عزيز عمى فؤاد اإلنساف. وفي مركز الوجداف، في سرتو حصرًا، يرخـ الضمير، 
الذي إذا تعفف أو فسد، تيافتت جميع القيـ دونما استثناء، وذلؾ ألف الضمير ىو القيمة األـ المنجبة لجميع القيـ 

 و الذي دفع المعري إلى ىذا الموقؼ النادر العظيـ: األخرى. فالضمير ى

 وىّون أرزا  الحوادث أنني

 وحيدض أ انييا بوير  يـال

وليذا أراني أزعـ بأف كؿ أدب أو فف أو تصوؼ أو تفمسؼ ال يصدر عف الوجداف، والسيما عف الضمير، 
 ىو شيء ال يممؾ، أو ال يستحؽ، المرتبة األولى بتاتًا.

ساسية الحية أو المسرفة في اخضالليا أف تولج ضربًا مف ضروب الميفة إلى جوؼ ولعؿ مف شأف الح
كؿ عمؿ أدبي جيد. ولئف لـ تكف ىنالؾ ليفة توجب عمى النص أف يدخر القمؽ والتوتر واضطراب الذات. 

سية، وبسبب ذلؾ قد تتفاعؿ المغة مع نفسيا حتى تصير عالمًا يموج بالفحوى وعراـ الحراؾ. وبفضؿ ىذه الحسا
وكذلؾ الحيوية الدافقة، يتبدى النص األدبي الجيد وكأنو ينتسب إلى حاضر أبدي راسخ ال يريـ، وذلؾ لشدة 
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صدقو وعمقو، أو لشدة انتمائو إلى مممكة الحقيقة، التي ىي مممكة الديمومة والبقاء. وليذا السبب حصرًا، فإنو 
 اللة البكارة واليفاع.يحقؽ لممرء سعادة االتصاؿ بالمنعش، بؿ بكؿ ما ىو مف س

وربما جاز لي أف أزعـ بأف انحطاط اآلداب قد يكوف نتاجًا لمتيبس الذي يصيب العاطفة والوجداف كمييما، 
مما يفضي بالضرورة إلى غياب الميفة والشعور الجحيمي معًا. ويبدو لي أف ىذا التيبس ىو نتاج حتمي أو 

التجوؼ الروحي، بؿ التجيؼ اآلخذ باالنتشار عمى مدار منطقي لتيبس المجتمعات نفسيا. إف التجفؼ، أو 
العالـ، ىو المسؤوؿ األكبر عف اتضاع الفنوف واآلداب في زمف العمـ والماؿ والصناعة اليائجة المسعورة 

 كالذئاب الساغبة والدببة التي استنزفيا البرد القارس الشديد.
*  *  * 

ية كأسس لمنقد األدبي، والسيما الوجداف الذي أراه مركز ترسيخ جممة مف المقوالت الروح فَّ أوفي مذىبي 
الذات، بؿ ينبوعيا األوؿ، وكذلؾ الحساسية والذائقة ورعشة المؤلـ والكارث أو الفاجع، ىو ضرورة ممحة في ىذه 
األياـ الجانحة إلى اليبوط والذواء عمى جميع المستويات. وسوؼ لف أسأـ مف التشديد عمى أىمية الوجد 

ف لمفنوف واآلداب، وعمى أف مالو قيمة جمى في الكتابة األدبية والنقدية معًا ىو كثافة الجرعة الوجدانية والوجدا
قبؿ سواىا. وال أحسبني أبالغ إذا ما زعمت بأنو ما مف حقيقة أسمى مف الوجداف، وما مف شيء أنفس أو أجؿ. 

لتجريب الضيؽ، بؿ حتى اإللياـ الذي أراه أسمى أما الخياؿ، وىو غريزة التخمص مف المباشر، والسيما المياـو وا
 درجات الخياؿ، فيحتؿ المرتبة الثانية بعد الوجداف الصادؽ الحميـ.

وليذا، أظنني عمى صواب إذا ما ذىبت إلى أنو سوؼ يكتب أدبًا عظيمًا، أو فمسفة ذاتية فذة، ذاؾ الذي 
ر. فمثؿ ىذا المؤرؽ بالبعد أو بالالحضور، بؿ يوجعو غياب اهلل، أو الحاجة إلى االلتقاء بو عمى نحو مباش

بالتولو بما ال يطاؿ، يستحؽ أف يسمى إنساف الشوؽ والحنيف الصامت الساجي الحزيف، مع أنو قد ال يكوف 
 عارمًا منداحًا وبغير حدود. وىينا بالضبط يمتقي األدب والفف والتصوؼ في برىة خالدة متالحمة.

اللة الحؽ، أف الحنيف إلى ما يرخـ وراء المسافات الفمكية واألرضية وفي الحؽ، أو في ما أحسبو مف س
معًا ىو الينبوع األوؿ لشطر كبير مف الشعر العربي التراثي. إنو الحنيف إلى الحميـ النازح المفقود المنشود، أو 

نحو مف  إلى الغائب الذي ال يغيب، وىو الكائف الذي يزود الوجود بالنكية العسمية إذا ما حضر عمى أي
األنحاء. )وليس بالصدفة أف الصوفييف قد ماىوا بيف المرأة والحقيقة المطمقة أو الكمية التي رأوا فييا أـ الحقائؽ 
بأسرىا(. فالغياب ىو األس الذي يدشف الشعر التراثي والشخصية الصوفية العربية في آف واحد. وكثيرًا ما أتخيؿ 

معاشؽ والمتصوؼ كمييما، تخبئ في داخميا ثمثي المعضمة البشرية أف كممة "المسافة"، وىي العدو األكبر ل
الراسخة. فالمسافة نفي الصداقة والمحبة واإلخاء، أو نفي كؿ وصاؿ في العمؽ بيف الكائنات البشرية. كما أنيا 

تعبر. وربما  والدة الشوؽ والحنيف، إذ ال يشتاؽ الروح إال إلى الغائبات الغاليات الراخمات وراء المسافات التي ال
اشتاؽ الروح إلى ما لـ ينجز بعد، فاإلنساف كائف يحوزه اشتياء الجديد في كثير مف األحياف، وذلؾ ألنو يضيؽ 
ذرعًا بالمعطى والمباشر، وبجميع أصناؼ الرتوب. وبداىة، يجوز القوؿ بأف الحنيف شكؿ مف أشكاؿ الجرعة 
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ف شأنو أف يخمؽ رعشات وجدانية تؤثر في قرارة النفس الوجدانية الحميمة المنعشة. فالنص األدبي الجيد م
المستتبة حصرًا. وبيذه الرعشات قبؿ سواىا يمتمؾ النص قيمة سامية نفيسة، وربما جاز الزعـ بأف الحساسية 

 عنصر مف عناصره التركيبية الكبرى، وذلؾ ألنيا تصنع الذوؽ والحب والحاجة إلى الكرامة والطير والنبؿ.
السمات الطيبات كميا، والسيما الذائقة واألسموب الفاخر الباىر المفعـ بالحيوية وعندي أف ىذه 

واليخضور، ىي وقؼ عمى األبرار واألطيار وذوي المناقب الحميدة. فمقد حـر أىؿ المثالب، والسيما األنغاؿ 
قدرة عمى انتاج واألنذاؿ، وبخاصة االنتيازييف، مف االتصاؿ المتيف بمباب المغة، بؿ ىـ محروموف مف أية 

الفنوف واآلداب األصمية العظيمة الذي ىو أنبؿ أو أجؿ فعؿ يمكف لممرء أف يقـو بو طواؿ حياتو. فعندي أف 
تذوؽ لب المغة المنعش المذيذ ىو وقؼ عمى المطيميف مف أمثاؿ دانتي وشكسبير والنفري وعدد آخر مف كتاب 

 العالـ.
ذا الزماف وىذا المكاف ينتموف إلى فسحة االنتياز العريضة. وفي الحؽ أف شطرًا كبيرًا مف الكتاب في ى

وأكثرىـ إثارة لدىشة الحساس ىـ أولئؾ الذيف يتبنوف األخالؽ الموروثة وأخالؽ الحطة االنتيازية في آف واحد. 
 فيـ يريدوف أف يكسبوا الدنيا واآلخرة معًا. وفي كثير مف األحياف تجد كويتب عصرنا أنانيًا شديد اإلعجاب
بنفسو، يعبدىا عمى نحو نرجسي مسرؼ في البالىة. وقد فاتو أف عيد الكتابة قد ولى وصار ممكًا لمزمف الغابر، 
تمامًا كما فات دوف كيشوت أف زمف الفروسية ما عاد لو وجود. وال مرية في أف مريضًا مف ىذه الفئة ال يممؾ 

 البتة أف ينتج أيما أدب ذي باؿ.

االنتيازييف يفتقروف إلى السمات اإلنسانية األصمية، والسيما السمة اإلخائية وعمى أية حاؿ، فإف جميع 
التي بيا قبؿ سواىا يصير المرء كائنًا يستحؽ الرتبة البشرية. وىـ ال يروف أية صمة بيف نزعتيـ االنتيازية، أو 

وىي ال تزاؿ في الرحـ، إف تبخر ىويتيـ اإلنسانية، وبيف انحطاط كتاباتيـ المعقومة التي تولد وقد ماتت سمفًا 
كاف قد طياىا أي رحـ ميما يكف نوعو. فالكاتب األدبي ال يكتب شيئًا سوى إنسانيتو، فإذا ما ترمدت إنسانيتو أو 
تجففت بفعؿ سوء األخالؽ، فماذا عساه أف يكتب أو يعرض؟ فال بد لمنقد الجيد مف أف يؤكد الجانب األخالقي 

ومما ىو جد صادؽ في ذىني أف الناس ال يضفوف القيمة بتاتًا إال عمى  قؿ.لألدب، أو لكؿ أدب عظيـ عمى األ
سماف لشيء واحد بعينو.ولكف الفعؿ األصيؿ االفعؿ األصيؿ وفاعؿ الفعؿ األصيؿ وحدىما. فاألصالة والقيمة 

 نادر في كؿ زماف ومكاف، وىو وقؼ عمى النفوس المطيمة دوف سواىا.

ر شخصية الكاتب الذي يراه المرء في بعض األحياف، بؿ تدىور وربما جاز لي أف أزعـ بأف تدىو 
شخصية إنساننا الذي كاف شيمًا ونبياًل قبؿ جيؿ واحد وحسب، ىو عامؿ بيف أىـ العوامؿ التي أفضت إلى 
تدىور الفكر والفف واألدب والتصوؼ عندنا في ىذه األياـ العجاؼ. ترى، لئف فسد الممح نفسو، فبماذا نممح؟ 

ف ألي شيء نكية مستساغة بغير الممح؟ وبوضوح أكثر، إذا فسد الضمير وترمدت السمات اإلنسانية وىؿ تكو 
 إلى حد كبير، فكيؼ ننتج أدبًا فذًا قاباًل لمديمومة واالستمرار؟

* * * 
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وحيف تتوىج الحيوية في النفس المبدعة، وذلؾ إذا كاف الضمير سميمًا ناجيًا مف كؿ فساد، فإف المغة 
االخضرار اليانع البييج، أو قؿ إف الروح عندئذ، وعندئذ فقط، يممؾ أف ينتج ذلؾ األسموب المخضؿ  تصير إلى

والمأىوؿ بنزعة اإليراؽ واالزىرار، بؿ بكؿ ما ىو يانع، أو لو سمات الغضارة والنضارة والبياء، أي بالعناصر 
ما التميؼ، أو الكؼ عف كؿ نبض التي مف شأنيا أف تستجيب لحاجات الذائقة الناضجة المعافاة. فإما ا لذوقي وا 

حي يجيؿ الخفوت. وبمثؿ ىذا األسموب المغوي األممد والمتيف في آف معًا، فإف النص األدبي الجيد، الذي ىو 
في الغالب ناتج اغتراب وقير وحرماف، يصير عزاء وسموانًا، أو عاللة لمغربة في الوقت نفسو. وفي ىذه الحاؿ، 

 ولكننا نكسب أنفسنا. وبذلؾ، فإننا نكوف قد تواءمنا مع إرادة السيد المسيح.فإننا نخسر العالـ، 

وبمناسبة الحديث عف األسموب أراني أزعـ بأف الروح ليست حامؿ المغة، وال المغة حامؿ الروح، أي ليست 
جانسة مع الصمة ىي التضايؼ، أو صمة حامؿ بمحموؿ، وذلؾ ألف الروح والمغة اسماف لماىية واحدة بعينيا ومت

نفسيا تماـ التجانس. ويتمخص جؿ ما يفعمو الكاتب األدبي الجيد، وبخاصة الشاعر، في أنو يتماىى مع المغة 
 عند األقصى مف أشواطيا، أو حيف تبمغ أرقى مستوياتيا وأسماىا دوف استثناء. 

ادثة، أو يدمج وعمى أية حاؿ، ال مندوحة عف الظف بأف كؿ أسموب عظيـ مف شأنو أف يمزج العمو بالمح
الزماف باألزؿ، والروح بالمادة والسماء باألرض، أعني أنو واقعي واستصواري في آف واحد، فكأف المغة االحتفالية 
العذراء تحاوؿ أف تقوؿ ما ال ينقاؿ، بؿ ىي تسعى إلى افتداء عالـ ساقط أبد اآلبديف. وبذلؾ، فإف كؿ أسموب 

، وذلؾ ألف أي  أىيؼ أممد ينطوي عمى سمات أخالقية، كما يندرج فيو عنصر غرامي مستتر أو نصؼ مكتـو
أسموب مف ىذا القبيؿ، أي يممؾ أف يمزج المنطقي واالستصواري في بنية واحدة، ىو مجمى مف المجالي الكثيرة 

 التي تمبسيا الرغبة في التناسـ مع الوسيـ. 

تنة، ال يقؿ عف كونو جيد افتداء ، وىو تحفة لطيفة عذراء فا«الفردوس»ويموح لي أف أسموب دانتي في 
عظيـ، فضاًل عف أنو استحضار لمكالـ نفسو بوصفو رمزًا لمحب، أو لمحب الذي خسره ذلؾ الشاعر في صباه. 
فيو أسموب يسعؾ أف تصفو بأنو لغة البكارات الزاغبة التي ال تجيء إال في بداية مشروع حضاري كبير لـ 

 و أف يكوف خارج الزمف سوى الفراغ، أو العدـ، وحده.يمتيمو االكتياؿ بعد. فما مف شيء يسع

وليذا أراني أجنح إلى الزعـ بأف أولى ميارات الكاتب األدبي تتحدد في أنو يعرؼ كيؼ يسوس الجممة 
بحيث تتبدى حية مشرقة سائغة ألنيا بزغت مف نواة الروح، وليس مف شفاه كاتبيا، وذلؾ بعد ما زرؽ في جوفيا 

رة ما يكفي لجعميا تتوىج وتتألؽ. نعـ، سياسة الجممة ىي المبدأ األوؿ في كؿ كتابة أدبية مف الحرارة والنضا
ناجحة. فالجممة الحية ىي تمؾ المتدفقة كالسورة الحارة، أو تمؾ المترنمة بنشوة صافية، حتى لكأنيا نفحة غنائية 

الحياة، أـ يفتؾ بيا فتور يحرميا مف  فاغمة منعشة.وىينا يتشكؿ المعيار بيذا السؤاؿ: ىؿ تتوىج الجممة بحرارة
 كؿ حيوية واخضرار.
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وقد ال أجافي الصواب إذا ما زعمت بأف الجممة الجذابة أو الناضجة بفعؿ االستصوار االنزياحي مأىولة 
بمحف يناغـ شذراتيا بعضيا مع بعض، كما أنيا تتسـ بثروة متنوعة مف الكممات الممغنطة التمقائية والنائية عف 

التممظ أو التفييؽ. وفضاًل عف ذلؾ، ينبغي أف تكوف حراكية ومشحونة بطاقة الخياؿ المتماوج الرحيب نزعة 
المنداح، ولكف دوف انفعاالت أو تيويـ أو انبياـ. وحبذا لو كانت معتدلة الطوؿ، وذلؾ ألف الجممة القصيرة تنـ 

حياف، وىو ما يمكف لو أف يحرميا مف عف ذىف ضيؽ، وألف الجممة الطويمة ال تنجو مف التعقيد في بعض األ
 التمقائية والرواء كمييما.

*  *  * 

لعؿ اليدؼ األوؿ لمناقد المعافى أف يكوف االلتقاء بنبض الحياة داخؿ النص األدبي الحي، حتى لكأنو 
 يبتغي البموغ إلى مخابئ األسرار أو دىاليزىا التي ينبثؽ منيا روح الوجود الخالد.

تمامًا أف الحياة األصمية، وكؿ ما ىو حي أو حيوي، ىما اليدؼ األكبر، وربما  فمعؿ مما ىو مقبوؿ
الوحيد، لإلنساف في كؿ زماف ومكاف. وقبؿ أف ينجز الناقد ىذه الغاية الجميمة، فإنو سوؼ لف يكوف قادرًا عمى 

أف يفصؿ بيف استصدار حكـ القيمة، الذي ىو غايتو النيائية، والذي ييدؼ إلى تشييد سد صيني مف شأنو 
األصيؿ والنغيؿ. أما الدافع الذي يدفع الناقد ويحركو عمى ىذا النحو اإلنساني الشريؼ النبيؿ فيو مزيج مف 
اليياـ والرغبة في االستطالع، أو في تمثؿ روح الحياة الديمومية، وذلؾ ابتغاء الشعور بسعادة االتصاؿ بالمنعش 

 الصفاء.والذوقي، بؿ بكؿ ما ىو مف ساللة البكارة و 

وىو إذ يبحث عف الفحوى، أو إذ يمتحـ بالمناخ )وقراءة المناخ واحد مف أعمى واجبات الناقد الفذ(، فإنو 
ترابو مف كمالو الخاص، فيو قيمتو قيبحث عف درجة الكماؿ التي يتمتع بيا النص. أما كمالو، أو مدى ا

و. وىذا يعني أف الكماؿ الذي يبحث عنو بالضبط. فبكمالو حصرًا ينجز غايتو التي تتمخص في السمو والعم
الناقد األدبي ىو الشكؿ الذي يرسخ في النفس شعورًا بإنسانية اإلنساف التي يؤسسيا مبدأ فحواه أف الكائف البشري 
غاية نيائية وليس وسيمة ألية غاية أخرى ميما يؾ نوعيا. وبذلؾ فإف كؿ شيء يردنا إلى مناقب األخالؽ التي 

 وف ىنالؾ أدب أصمي بأي حاؿ مف األحواؿ.مف دونيا لف يك

ولكف، حذار! ال يممؾ الناقد أف يبمغ إلى كماؿ النص ومناخو وفحواه إال بالطاقة الحدسية الحصيفة التي 
تدخرىا أعماقو الشاسعة. فالزكانة ىي بيت القصيد في مجمؿ النقد األدبي السميـ والعميؽ والنازع إلى االلتحاـ 

بار المضمرات أو المتواريات. نعـ، إنيا الزكانة االختراقية الممتزجة باالستصوار، وليس بالقيمة، أو إلى است
ف لـ يكف االستغناء عنيا أمرًا ممكنًا في نظر كؿ حصيؼ.  الطاقة البرىانية التي قد ال تجدي كثيرًا، وا 

ف لـ يكتب بيتًا واحدًا م ف الشعر طواؿ حياتو. ولعؿ مف شأف ىذا اإللياـ أف يجعؿ الناقد شاعرًا، حتى وا 
وبذلؾ يبرىف الناقد عمى أنو إنساف كبير قبؿ أف ينكشؼ بوصفو واحدًا مف كبائر العباقرة العارفيف أو المفكريف. 

 وكؿ مف ىو ليس كبيرًا ال يعوَّؿ عميو إال قمياًل.
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وحيف يستبر وليذا أراني اليوـ أدعو إلى منيج روحي شفاؼ مف شأنو أف يتوسـ كثيرًا وأف يتذىف قمياًل، 
المضمرات، فإنو ال يعتمد كثيرًا عمى التحميؿ بؿ عمى التفطف في المكنونات الراخمة تحت المجة، حيث يستقر 
الفحوى بكامؿ ثرائو وغزارة زخمو. فربما جاز القوؿ بأف الصمت المستتر ىو المغة التي تتكمميا األعماؽ. وفي 

و ميؿ إلى نيضة روحية عالمية. ولكنو ال ينسى أف أىـ ما في ظني أف مثؿ ىذا المنيج تندرج فيو فورة داخمية أ
يقاظ الطاقات الغافية في بواطف الشخصيات،  األمر، والسيما في الرواية والمسرح، ىو التوتر والتمور الداخمييف وا 

وؿ. والبموغ إلى الشوط األقصى الذي ال يجوز تخطيو خوؼ السقوط في التكمؼ الرمادي الذي ىو داء اآلداب األ
وثمة خطورة قد تجيء مف تراصؼ التفاصيؿ، مع أف العبقرية تكمف في جعؿ القوى كميا تتفاعؿ وتتالحـ. إف 
التمور الداخمي، وتفاعؿ القوى عمى نحو كيميائي، ثـ دفع األمور إلى أقصى شوط ليا، ىي الركائز الثالث 

ذه ىي الحيوية في األدب، وأف ىذه لمشطر الجيد مف مسرحيات شكسبير وروايات دستويفسكي. وفي ظني أف ى
 الفكرة واحدة مف أبرز المعايير النقدية لدى التعامؿ مع الرواية والمسرح بوجو خاص.

أما ىدفي مف ىذا المنيج المتوسـ فيو أف يصير النقد األدبي نفسو ضربًا مف ضروب األدب والفف، وأف 
حكـ بو الماؿ والسالح، بداًل مف العقؿ ونبؿ يصير ىذاف االنجازاف شيئيف مؤنسيف في عالـ موحش كئيب يت

الروح. نعـ، يتوجب عمى النقد األدبي أف يصير فنًا أكثر مف أف يكوف فكرًا ناشفًا يفتقر إلى كؿ طراء أو مممس 
ناعـ، وذلؾ بحكـ كونو سميؿ الرعش، أو مف شيعة األثير. وفي ىذا المذىب ثمة خروج عمى السائد في عالـ 

انح إلى التميؼ في بعض األحياف. ومف نافؿ القوؿ أف االختالؼ والمغايرة حؽ لكؿ امرئ يحتـر النقد الراىف الج
 نفسو. 

ولعؿ مف شأف ىذا المذىب نفسو أف يفسح في المجاؿ أماـ خصوصية الناقد وىويتو الذاتية، وكؿ ما ىو 
ذ يدخؿ الناقد إلى النص بيويتو الفريدة، فإن و يدخؿ بجممة ثقافتو، وكذلؾ شخصي وفردي في بنيتو الخاصة. وا 

بمزاجو، أو بطبيعتو النفسية ذات الخمفية التي تخصو وحده. )كؿ فرد ىو كائف فريد، ال يتكرر وال يستبدؿ. 
 .وكبرى األكاذيب ىي أف اإلنسانية جوىرىا واحد في كؿ زماف ومكاف( 

أو عمؿ، فإف في الميسور  وما داـ الطبع أو المزاج ىو األساس في العممية النقدية، بؿ في كؿ سموؾ
الزعـ بأف ناقدًا تؤسسو كارثة وطنية، عاشيا وتشربيا حتى نقي العظاـ، سوؼ يختمؼ كثيرًا عف ناقدًا آخر ليس 
ف ىذا الناقد المنتسب إلى شعب منكوب، خذلتو الدنيا بأسرىا، مرشح أكثر مف  لو ىذا األساس الصمد نفسو، وا 

داف والفقداف واليـ والغـ والقمؽ والفاجع والكارث، وكذلؾ إلى االغتراب الذي ىو سواه لمتنبو إلى أىمية الوجد والوج
شعور بأف كؿ شيء نافؿ، بؿ باطؿ. وىذا يعني أنو ميموـ بيـ السمب المتفشي في كؿ مكاف، بؿ لعمو أف يرى 

، وال يتعمميا مف العالـ برمتو وكأنو تجسيد لمسمب نفسو. وىو يعايش مشاعر جوانية ويعانييا مف جراء التجربة
الكتب أو مف ثرثرة المقاىي الغوغائية التافية. واألرجح أف مثؿ ىذا الناقد سوؼ يؤمف بأف التراجيديا ىي أرقى 
أصناؼ األدب واالبتكار، بؿ أرقى مف جميع أشكاؿ الفمسفة، وذلؾ ألف الحياة مأساة راسخة ال تحوؿ وال تزوؿ. 
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صنعوا شقاء، بؿ كوارث، بعضيـ لبعض. فالناس يقتموف مف حولنا ويموح لي أف أكبر وظائؼ البشر ىي أف ي
 كؿ يوـ، ولكف دوف أف يرؼ ألحد جفف، ويبدو أف الضمير قد تحجر وانتيى األمر.

*  *  * 

واآلف، بعد ما حؿ البذاء محؿ الحياء، في عالـ دأبو توثيف الماؿ وتأليو السمعة، والتكالب عمى االستيالؾ 
حتى درجة الترنح، والسيما في ىذه المجتمعات التي تجيؿ الحرية، وال تمارس عمى حتى درجة السعار، بؿ 

الروح اإلنساني سوى القير والقسر، وتسيج كؿ شيء بالحظر أو التحريـ، يمكف لمذىف المتحفز اليقظاف أف 
بًا أو فنًا راقيًا يطرح ىذه األسئمة المنتمية إلى عالـ الريب والاليقيف. ىؿ ظؿ في الميسور أف ينتج المجتمع أد

يممؾ أف يعرض الماىية بجوانبيا كافة وبثراء يتدفؽ مف خمد قصي؟ ثـ ىؿ يسع اإلنساف أف يستيمؾ السمع دوف 
ذا ما استنزؼ روح  أف يستيمؾ مف روحو ما يتناسب طردًا مع كمية البضائع التي يستيمكيا مف السمع؟ وا 

الفنوف واآلداب الرفيعة السامية وبكثير مف األصالة؟ أليس  اإلنساف، ولو نسبيًا، فيؿ يظؿ في ميسوره أف ينتج
في المنطقي أف يذىب المرء إلى أف توثيف المادة مف شأنو أف يشكـ فورات الخياؿ االستصواري وسورات الفؤاد 
المحتدـ بحنينو وأشواقو، بؿ أف يخدر الشعور بالوجو المأسوي لمتاريخ والحياة؟ ولكف لف يفوتني التنويو بأف 

 ناموس االستثناء مف شأنو أف يفعؿ فعمو في كؿ زماف ومكاف.

لقد أضاؼ شكسبير فكرة ذات باؿ إلى حتمية القدر التي رسخيا اإلغريؽ في آدابيـ، والسيما في مسرحية 
الخالدة. وخالصة ما جاء بو ذلؾ العمالؽ في ىذا الصدد ىو أف القدر ينحاز لألنذاؿ واألنغاؿ،  «أوديب»

دًا لذوي األصالة ونبالة الروح. ويبدو أف ىذه الفكرة تصدؽ عمى الطور الراىف إلى حد بعيد. وفي ويجعميـ أسيا
ىذه الحاؿ، فإف ىذا العصر نفسو، عصر االنتياز والوصوؿ بالالجيد، لف ينتج ما ىو عظيـ بتاتًا، الميـ إال أف 

 يتـ ذلؾ عمى ندرة وحسب.
 * *  * 

ا مف بيف جميع المقاالت التي كتبتيا خالؿ السنوات السبع األخيرة. أما ىذه المقاالت التسع فقد تخيرتي
وىي محاوالت تبتغي إرساء القواعد واألسانيد التي مف شأنيا أف تكوف حوامؿ لمعيار القيمة حصرًا. ففي قناعتي 

دتيا في كتاب أف االنحطاط ىو النتيجة الحتمية والتمقائية لفتور المعايير الحاممة لمقيـ بشتى أصنافيا. وقد حش
واحد، ليس فقط ألنيا جميعًا تخدـ غاية واحدة، بؿ كذلؾ خوفًا عمييا مف الضياع في ممحمة األشياء الماحقة 
التي ال تكؼ عف التبديد والتدمير، أو عف إحالة الكائنات إلى ىباء ونثار. ولو لـ أكف قانعًا بأنيا صنؼ مف 

قاء، لما أبيت بيا قط. إنيا إسياـ في حركة النقد األدبي الذي أصناؼ النشاط النقدي الجدير بالصيانة واالستب
تتفاقـ أزماتو وتستفحؿ يومًا إثر يوـ. ويموح لي أف زماننا ىذا ىو طور تاريخي تنبثؽ أزمتو مف طبعو الخاص، 

مًا مثؿ كؿ فرد تما –وىو ما يتمخص في الشراىة و"التكالب عمى جيفة الدنيا"، كما قاؿ الصوفيوف. فمكؿ زماف 
طبع يخصو وحده دوف سواه. ولكف، ليس في األفؽ المرئي أية إرىاصات مف شأنيا أف ترىص بأي حؿ ألية  –

 معضمة مف معضالتو الكثيرة المستعصية.
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، وذلؾ ألنو محكوـ بقوى  ، ويزداد اىتراء كؿ يـو ومع ذلؾ كمو، ومع أننا نعيش في عالـ شائخ، بؿ ىـر
بدت فال كابح ليا بتاتًا، فإف عمينا أف نصوف األمؿ ونحتفظ بو سميمًا معافى ىمجية ال عقالنية مسعورة، إذا عر 

في سرائر ذواتنا، والسيما األمؿ بأف الشاعر سوؼ ينتصر عمى التاجر، وبأف العقؿ الميزوـ أماـ البربرية منذ 
لبعيد. فاألمؿ ىو أقدـ الدىور وحتى يـو الناس ىذا، سوؼ يمحؽ بيا ىزيمة ماحقة ذات يوـ مف أياـ المستقبؿ ا

 األس األولي الذي تنبجس منو الحياة مخضرة زاىرة، وكؿ حياة بغير أمؿ ليي حياة ال تستحؽ أف تعاش.

 

 
 .7002أيلول، 
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 مقـال في األسـمـوب

حبذا اإلشارة إلى أف الدراسات التي خصصتيا حركة النقد الحديث في العالـ العربي لألسموب قميمو  ابتداء،
حية الكمية، بؿ ىي طفيفة إلى الحد الذي يثير الشعور باالستيجاف. وأما مف الناحية النوعية، فإف جدًا مف النا

تمؾ الدراسات أقرب إلى الترجمة منيا إلى التأليؼ، إذ قمما يتبدى عمييا أنيا نتاج لتأمؿ متأف عميؽ، أو لتحميؿ 
 لشعور والكممة الحاممة لمحتواه.الصالت القائمة بيف المغة واألدب، أو بيف ا ططويؿ، ىدفو استنبا

ومف الغريب أف يستتب ىذا القصور، مع أف النص األدبي ىو نسيج لغوي سداة ولحمة، بؿ ىو ال يسعو 
ال فإنو لف يكوف بتاتًا. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف التراث العربي القديـ مشيور بشدة اىتمامو  غير أف يكوف لغة، وا 

بسبب حاجة اإلنساف العربي إلى استيعاء القرآف الكريـ المحكـ الصياغة مف  بالمغة وبالدراسات المغوية، وذلؾ
الناحية األسموبية أو المغوية. وأحسبني عمى صواب إذا ما زعمت بأف كتاب "أسرار البالغة" لعبد القاىر 

النفيس  الجرجاني قد أرسى األسس األولية لدراسة األساليب، وعمى نحو مثير لإلعجاب. وعندي أف ذلؾ الكتاب
 ىو أعظـ نص نقدي مف نوعو في العالـ القديـ كمو.

ولكننا اليوـ في أمس الحاجة إلى مفكر نقدي فذ قادر عمى أف يبيف لنا متى يكوف األسموب أصميًا، ومتى 
يكوف زائفًا خمبًا وبغير قيمة وال أىمية، أو أف يكشؼ عف السمات التي يؤدي حضورىا إلى الجودة األسموبية 

دي غيابيا إلى رداءة النص اآلتية مف فساد الذوؽ، أو مف العجز عف التماىي مع جوىر المغة. ولقد أكد مثمما يؤ 
الجرجاني عمى أف السكوت عف مزايا النص المغوية وغير المغوية ىو عجز مف الناقد، ليس إال. وىذا يعني نبش 

ذا غابت عنو لـ يعد سوى شيء مف سقط  العوامؿ التي إذا حضرت في لغة النص صار األسموب نفيسًا، وا 
 المتاع.

وأيًا كاف جوىر الشأف، ال بد مف تعريؼ معياري لألسموب، أقصد أف يكوف التعريؼ وثيؽ الصمة بالمزايا 
والمثالب في آف واحد، أي شديد االرتباط بمفيوـ القيمة حصرًا. وليذا أراني أثابر باستمرار عمى تقديـ ىذا 

ازة الخاصة لما ىو عاـ، أي اقتراب فردي مف المغة التي ىي ممؾ جماعي مشاع التعريؼ: إف األسموب ىو الحي
يشمؿ الناس كميـ. وىذا يعني تماىي الروح مع جوىر المغة بوصفيا نسيج الروح وتعبيره في آف واحد. ويترتب 

طاقاتيا التي عمى ذلؾ أف األدب العظيـ أو المتفرد قمما يكوف لو وجود ما لـ يكف ىنالؾ وجود خاص لمغة، أو ل
ال يحوزىا أحد إال بواسطة غريزة سرية خاصة ال يؤتاىا إال مف اصطفتيـ األقدار عمى نحو مستور. وفي الحؽ 
أف األسموبييف العظاـ، مف أمثاؿ النفري أو ولتر بيتر، ىـ حفنة صغيرة مف األفراد طواؿ التاريخ، سواء عندنا أو 

 عند غيرنا مف األمـ.
 * *  * 

أف الكممة التي يستعمميا الغربيوف لتدؿ عمى األسموب مأخوذة مف كممة التينية أخرى  مما ىو معمـو
 معناىا القمـ. وىذا اشتقاؽ مناسب لممعنى المقصود، أو إف ىناؾ صنفًا مف أصناؼ القربى بيف القمـ واألسموب.

نيا مشتقة مف العربية. فيي تبدو لموىمة األولى كما لو أ «األسموب»ولكنني أتساءؿ عف أصؿ كممة 
. وىذا ثالثي ال يتضمف سوى معنى السمب والنيب واالبتزاز عنوة. وليذا، فإنو ال يتناسب البتة مع «سمب»

بما ىو كيفية إدارة المغة، أو نوعية التماىي مع جوىرىا الخالد. إذف،  «األسموب»الفحوى الذي تتضمنو كممة 
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ىؿ لمكممة العربية أصؿ بابمي، أو أكادي أو سومري؟  كيؼ أمكف ليذه المفظة أف تجيء مف فعؿ السمب؟ ترى،
ىؿ تحدرت الينا مف أصؿ سرياني؟ أىي مف جذر عربي وقد التبس أمرىا عمى الذىف؟ لست أحسب أف في 
حوزة المكتبة العربية الكثير مف الدراسات المتخصصة باألصوؿ األولى لأللفاظ العربية نفسيا. وليذا، ال يبقى 

 سوى التخميف.

داـ الشيء بالشيء يذكر، فإف كممة "األدب" العربية، وفقًا لما أتوىـ وأظف، ذات منشأ سومري. فقد وما 
. وىذه كممة «إدبا»، أو ربما «إيدبا»اعتاد السومريوف، وىـ أىؿ ثقافة وعمـ ومعرفة، أف يطمقوا عمى المكتبة اسـ 

السومرية  «إدبا»ومعناىا الحكمة. فكممة  ومعناىا البيت، و"دبا" «إ»أو  «إي»سومرية مركبة مف كممتيف ىما 
تعني بيت الحكمة. وأغمب الظف والتخميف أف ىذه الكممة قد تطورت مع الزمف وغيرت لفظيا، كما غيرت معناىا 
في الوقت نفسو، ولكف إلى معنى ليس شديد البعد عف الفحوى األصمي، فصارت تعني "األدب"، وما عادت 

نما الحكم ة نفسيا، وذلؾ عمى عادة األلفاظ حيف تتحرؾ عبر األزماف واألماكف المتباينة. تعني بيت الحكمة، وا 
بالمغة األكادية التي كانت واسعة  «إدبا»وىذا التغير معروؼ جدًا لفقياء المغة المتخصصيف. وربما مرت كممة 

ارت أوسع انتشارًا مف االنتشار في األلؼ الثاني قبؿ الميالد، ثـ انتقمت بعد ذلؾ إلى المغة السريانية التي ص
األكادية خالؿ األلؼ األوؿ قبؿ الميالد، أو قبؿ أف تزيحيا وتقمصيا اليونانية والالتينية ثـ العربية التي انتشرت 

 عمى حساب الكثير مف المغات ألنيا لغة اإلسالـ.
 * *  * 

ة بدراسة األسموب واآلف أرى لزامًا عمي أف أرسخ ىذه المزاعـ التي ىي شديدة األىمية ووثيقة الصم
 واكتساب الخبرة بأسراره وصفاتو الكبرى:

ما مف شيء في الفنوف واآلداب إال وىو مف أجؿ النفس. وليذا، صار مف واجبات نظرية األسموب أف  : أولً 
ترسخ معيارىا )بؿ كؿ معيار نقدي( في تربة النفس حصرًا، أي أف تكشؼ العوامؿ الوجدانية أو 

يا أف تجعؿ ىذا األسموب جيدًا وذاؾ رديئًا، أو أف تجعؿ ىذا األسموب أجود مف الباطنية التي مف شأن
 .  ذاؾ، مع أف األسموبيف كمييما قد يكوناف جيديف عمى نحو محسـو

بما أف الكتابة األدبية منسوجة مف المغة دوف سواىا، فإنيا بالدرجة األولى أسموب حتمًا. ومف شأف  : ثانياً 
ي جودة النص األدبي بوصفو كمية شاممة. وىي لف تفعؿ ذلؾ إال إذا استطاعت جودتو أف تسيـ كثيرًا ف

أف تختزف دفئًا روحيًا منعشًا لألعماؽ أو رؤى اختراقية ثاقبة مف شأنيا أف تبمغ إلى أغوار ال يسبرىا إال 
 ثونية.ر  المميموف أو الراؤوف مف ذوي البصائر ذات األشواط الم  

داب ال بد لو مف أف يتجمى ناصعًا في األساليب األدبية قبؿ سواىا. ففي الحؽ كؿ انحطاط يصيب اآل : ثالثاً 
 أف المغة ىي صورة اإلنسانية وقد تخارجت أو تجمت بشكؿ تجريدي ىو مف اختصاص التذىف.

كؿ تغير يصيب األساليب األدبية، أعني لغة اآلداب جممة، ىو نتاج طبيعي، وربما حتمي، لتغير سبؽ  :رابعاً 
ؿ ببنية المجتمع. إف انحطاط الحياة العامة أو ارتقاءىا ىو الشرط الذي يسبؽ انحطاط اآلداب، لو أف ح

أو ازدىارىا النوعي، ويشرطيما بكؿ تأكيد. فاآلداب والفنوف والفمسفات حساسة تجاه الواقع االجتماعي 
فرازه المباشر دوف مراء. ولعؿ في مي سوري أف أزعـ ىذا الذي يعاش بالفعؿ، بؿ ىي نتاجو التمقائي وا 

الزعـ الذي قد يستيجنو بعض الناس: حيف تتضع األساليب األدبية والفنية، فإف الدولة نفسيا تكوف قد 
 اتضعت سمفًا.
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يتمخص واحد مف أبرز المبادئ المعيارية الوثيقة الصمة بحكـ القيمة بأف عمى األسموب أف يستجيب   :خامساً 
ص والتماسؾ والمدانة والمطؼ المغوي والييؼ الصوتي، وكالخالبة لميوؿ النفس وغرائزىا الكبرى، كالترا

والخطؼ واألخذ إلى البعيد، ثـ االتساع والعمؽ والحركة التي ىي سمة شمولية مف سمات الحياة، وما 
إلى ذلؾ مف نزعات مجذرة في بنية الوجداف. وىذا ىو ما أعنيو حيف أقوؿ بأف عمينا أف نغرس المعيار 

 في تربة النفس.
وأيًا ما كاف واقع الحاؿ، فإف في ميسور المرء أف يعتقد بأف لكؿ فرد، وال سيما لكؿ كاتب أدبي كبير، 

عمى جالؿ  –أسموبو الخاص الذي تندرج فيو جميع الصفات الكبرى لشخصيتو أو لفرديتو. بيد أف ىذه الحقيقة 
ؿ عصر تاريخي أسموبو الكتابي الذي ليست أىـ ما في األمر، وذلؾ ألف أىـ ما في األمر ىو أف لك –قدرىا 

يخصو وحده دوف سائر العصور. ومع وجود أسموب مشترؾ بيف كؿ جيؿ مف األجياؿ األدبية، فإف ىنالؾ 
اب المنتميف إلى ذلؾ الجيؿ نفسو. فمثاًل، يسعؾ أف تتحدث عف أسموب أموي عاـ أساليب متباينة بقدر تبايف الكتَّ 

د بمغ أسمى أطواره في العصر األموي، وال سيما في عينية القشيري ونونية )وعندي أف أسموب الشعر العربي ق
جرير و"صبا نجد" البف الطثرية(، ولكنؾ تممؾ، في الوقت نفسو، أف تبيف الفروؽ الناصعة بيف أسموب جرير 

أخرى.  المدف المتيف، وأسموب الفرزدؽ الجاسي أو المتراص، وأسموب ذي الرمة الخشف أحيانًا والناعـ أحياناً 
فكأنما ىنالؾ تعايشًا بيف أسموبيف، أحدىما صمد أو صحراوي، وثانييما مدمث أو حضري. وقد أسس ىذا 
األسموب الناعـ األىيؼ ألسموب كؿ مف بشار وأبي نواس وأبي تماـ. وال مراء في أف ىذا األسموب الثاني متأثر 

 في بعض اآليات الكريمة. بالقرآف الكريـ، أو حصرًا باألسموب التصويري الغزير الحضور
إذف، يكتب كؿ مف ذي الرمة وبشار بأسموبيف متباينيف، أحدىما محدث بالنسبة إلى زمانو والثاني متحّدر 
عف الجاىمية. وكذلؾ يفعؿ المعري، كما يقوـ بالفعؿ نفسو كؿ مف المتنبي وابف الفارض. فأحد أسموبي ابف 

لدانتو، وثانييما معقد معكور وتظير عميو النزعة المفظية التي ىي الفارض ناصع رائؽ، أو رفيع بسبب تمقائيتو و 
 أولى مثالب األساليب حيف تجنح صوب التخشب واالتضاع.

 * *  * 

وبودي أف أقوؿ في ىذا السياؽ بأف أسموب عصرنا الشعري، النازع صوب التجريد األجرد الناشؼ، أو 
الذائقة، أو يولده قصور في التمقائية واالستجابة  صوب الجفاؼ المغوي الذي ينتجو ضعؼ الحساسية وىزاؿ

السميمة لمحياة وظواىرىا الكبرى، قد ال يصمح كثيرًا إلنتاج أدب خالد عظيـ، أو صالح لمقراءة بعد مئات السنيف. 
لنافية وعمة ذلؾ أنو يفتقر إلى المزيتيف المتيف ال بد منيما معًا لكؿ لغة أدبية متميزة. أما أوالىما فيي الرشاقة ا

لمبالدة، وأما ثانيتيما فيي النصوع أو اإلشراؽ الطارد لكؿ عكر وانبياـ. وبالسمة األولى تتخمص المغة مف ثقميا 
وعجزىا عف الحراؾ الحر، أي تتمخص مف السماجة والرىؿ وسوء الحاؿ. وبمثؿ ىذا الفعؿ تنجو النفس حصرًا 

لى التأسف في مستنقع البالدة. وبالسمة الثانية يضاء مف تجيميا، أو مما يستتب فييا مف ثقؿ وجالفة وميؿ إ
طالقيا في  النص مف الداخؿ ويتحوؿ إلى قوة تحرير نوراني، أو إلى قدرة عمى تسريح النفس مف إسارىا وا 

 الفضاء الشاسع الرحيب. وىذا يعني أف المعيار ال يجوز إرساؤه إال في عقر النفس حصرًا.
ات األسموب الحي ىي سمات النفس المفعمة بالحيوية. فالنفس تعشؽ فمعؿ مما ىو مقبوؿ تمامًا أف سم

النضارة واإلشراؽ في كؿ شيء، وليذا كاف ال بد لألسموب الجيد مف أف يولج النضارة والحيوية إلى جوؼ 
، عمى حد  النفس. ولكف، ال يجوز أف تنطمي الضحالة أو اليشاشة عمى المرء، فيحسب الشحـ في مف شحمو وـر

لمتنبي. وليذا، ال بد مف التأكيد عمى أف األسموب الحي البيي ىو ذاؾ الذي يتصؼ بالمتانة والمدانة في عبارة ا
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آف معًا. فالمتانة بغير لدانة لف تكوف سوى تصمب أو تشنج، والمدانة بغير متانة ليست إال غضاضة أو ميوعة 
اف ال بد مف اتحاد الضديف في صيغة واحدة، يرفضيا الذوؽ السميـ، ألنيا ممجوجة وال تميؽ بالناضجيف. وليذا ك

 ويبدو أنو ما مف إنجاز حي أو جميؿ إال إذا التحـ نقيضاف أو متبايناف.
وربما جاز القوؿ بأف تدىور األسموب األدبي في عصرنا الراىف ال عمة لو قبؿ تدىور قيمة اإلنساف الذي 

ؾ. إف عصرنا شاحب موحش، وأحيانًا مقزز، وىذه أعمنت الفمسفة األوربية عف موتو منذ نصؼ قرف، أو زىاء ذل
ف أسموب الكتابة ال يممؾ إال أف يكوف مثمو تمامًا، إذ إف العمؿ صورة العامؿ،  حاؿ ال تخفى عمى الحساسيف، وا 
ف أسموب كؿ عصر ىو صورة عف ذلؾ العصر نفسو. وقد ال أبالغ إذا ما زعمت بأف في ميسور الناقد  وا 

بط الكثير مف أحواؿ المجتمع والسياسة واالقتصاد، إذا ما تأمؿ األسموب السائد في أي األلمعي الرشيد أف يستن
 زماف أو مكاف.

 * *  * 

حبذا أف أتقدـ بمثاؿ صغير يرمي إلى تبياف ما فحواه أف لكؿ عصر أسموبو الخاص، سواء في الشعر أو 
 بيتًا مف الشعر لمحي الديف بف عربي:في النثر. كما أف لكؿ مكاف أسموبو الخاص أيضًا. وليكف ىذا المثاؿ 

 سألتيم  ن مقيل الركبض قيل لنـا
 

 مقــيميم حيــث فــاح الشــي  والبــان 
ابتداًء سوؼ أعبر عف ارتيابي في أف يتمكف زماننا ىذا مف إدراؾ أصالة الحنيف الراخـ بغزارة وجالؿ معًا  

يف الذي يؤسس الشعر  الوجداني في ىذا البيت الشعري البسيط. ومما ىو صادؽ في ذىني أف عنصر الحن
الجيد، أو الشطر الحي مف الشعر التراثي، ىو عامؿ مف أبرز العوامؿ التي كانت توجو األسموب في ذلؾ 
الشعر نفسو، إذ قد يجوز الذىاب إلى أف المغة والخياؿ معًا يعمالف تحت تأثير رعشة وجدانية ما، أو استجابة 

 النفس. لعاطفة مف العواطؼ المستتبة في غور
أما عصرنا الذي يقيـ الوزف األكبر لمتجريد والتيويـ، وليس لموجداف والعاطفة، وال سيما رجفة األلـ ورعشة 
المأساة، فإف أسموبو يتخذ صيغة أخرى، أو نمطًا شديد المباينة واالختالؼ. وىذا يعني أف األسموب في كؿ زماف 

 نفعالي الذي ييـ الغالبية العظمى مف الناس.ومكاف يوجيو الشعور الوجداني السائد، أو اليـ اال
قد ال يصادؼ المرء عبارة مثؿ "مقيؿ الركب" في نص أدبي ينتمي إلى أواخر القرف العشريف، وذلؾ ألنو 
لـ يعد ىنالؾ ركب وال مقيؿ. ويصدؽ المذىب نفسو عمى ىذه العبارة كذلؾ: "فاح الشيح والباف" فربما صّح القوؿ 

زمننا الراىف ال يعرفوف الشيح وال الباف، بؿ قد ال يعرفيما عمى الحقيقة إال المختصوف بعمـ بأف معظـ الناس في 
البنات، وقمياًل ما ىـ. فمما ىو مؤكد أف الشذرات التعبيرية التي تتالحـ كي تنسج النص األدبي، إنما يستمدىا 

تشرطو دوف سواه مف كؿ عصر مف نسيجو الخاص، أقصد مف طبعو أو بيئتو، ومف مجمؿ ظروفو التي 
 العصور.

اء مف الميتميف باألدب العربي أف أسموب العصر الجاىمي، الجانح صوب المفظة الخشنة قد ال يفوت األلبَّ 
والجممة الصمبة المتينة، ىو أسموب شديد االختالؼ عف أسموب العصر األموي النازع نحو صياغة جممة مف 

ف أيًا مف شأنيا أف تستجيب لطراء الحياة في المدف، و  ىي التي صارت معاقؿ لمشعر في الطور الجديد. وا 
األسموبيف، الجاىمي واألموي، يختمؼ كثيرًا عف األسموب العباسي المبكر الذي أنتجتو مدف آخذة بالتخشب أو 
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بالتميؼ التدريجي. وىذا أسموب يجنح صوب العبارة المصقولة التي ال تخمو مف تكمؼ أو اصطناع فقير إلى 
ة وحرية المبادرة. ولكف التميؼ، الذي ىو التكمؼ المتطرؼ، قد تبدى عمى األساليب الشعرية والنثرية التمقائي

ابتداًء مف القرف الثاني عشر الميالدي أو السادس اليجري. فمما ال يفمت مف شبكة الذائقة أف نصؼ الشعر 
اء. فال خالؼ عمى أف الروح الشاب لو الذي تركو ابف الفارض المييب يأكمو التحجر أو النقص في الحيوية والفت

لغة شابة مفعمة بالحيوية واالخضالؿ، وذلؾ عمى النقيض مف الروح الشائخ الذي يمتيمو اليباس والجفاؼ 
 بالتدريج.

ومما يقبمو الكثيروف أف أسموب الزمف المعاصر مبايف لجميع األساليب القديمة، وذلؾ ألنو يمنح األولوية 
ياح الحر أو التجريد األجرد، بداًل مف االستقامة واالنضباط، أو بداًل مف الكثافة الشفافة، في الشعر لمبدأ االنس

مع أف ىذه العبارة قد استيمكيا عصرنا حتى لـ يبؽ منيا سوى ىيكميا العظمي. وليذا، فإف أسموب عصرنا بعيد 
في مضمار النثر، والسيما الرواية الشديدة  كثيرًا أو قمياًل عف التمقائية التي ال حياة لمنصوص األدبية إال بيا. أما

الحاجة إلى السمة الشعرية، فثمة في الغالب األعـ، أسموب شبيو بأساليب الصحافة، وىو أسموب غير أدبي ألنو 
 ال يتمتع بالقدرة الكافية عمى اإليحاء، أو قؿ إنو فقير إلى االنزياح، في معظـ األحياف.

لشعري يعتمد كثيرًا عمى لغة الظييرة الناصعة، أو لغة النسغ والحيوية ففي ىذه األياـ لـ يعد األسموب ا
المزودة بالطراء والينع، بؿ صار أشبو بالضباب الذي يحجب الرؤية ويرنؽ العيف، حتى بات الشعر الحديث 

التأسف، أشبو ببحراف جمعي يقوؿ ولكنو ال يفصح. وقد تـ ذلؾ كمو بذريعة التقدـ والحاجة إلى التجديد ىربًا مف 
دوف أف يخطر بباؿ الكثيريف ما فحواه أف الجديد قد يكوف االسـ اآلخر لالتضاع في بعض األحياف. لقد صارت 
لغة الشعر عومًا بال ضوابط وال كوابح أو معايير، مما أدى إلى انحطاط جديد لعمو أف يكوف أسوأ مف االنحطاط 

 القديـ. 
لحديث أسموبًا خمبًا، يتبدى أحيانًا عمى النمط الخميمي وأحيانًا وبودي أف أنوه بأف ثمة بيف أساليب الشعر ا

عمى نمط التفعيمة، ويتمتع بقدرة ىائمة عمى إيياـ المتمقي بأنو أسموب فاتف أو عظيـ، مع أنو ال يستحؽ أف 
ما  يوصؼ إال بكونو صنفًا مف أصناؼ الخالء األنيؽ. فكثيرًا ما يجيء ظاىر الشيء مخالفًا لباطنو، وكثيراً 

 يستطيع الزائؼ أف يزور نفسو وأف يوىـ الناس بأنو الذىب اإلبريز.
 * *  * 

واآلف، دعني أعرض ألساليب بعض مف مشاىير الكتاب الغربييف، وذلؾ ابتغاء التعرؼ عمى سجاياىا، 
 مما قد يميد السبيؿ لنظرية في األسموب ينتجيا المستقبؿ.

وقبؿ كؿ شيء، بسمة التنوع في الصوغ، أو في النسيج  يتميز أسموب غوتو في مسرحية "فاوست" أوالً 
العاـ لمنص، أعني أنو يتنقؿ بسرعة قصوى مف جزئية إلى أخرى، دوف أي انتياؾ لمبدأ وحدة المغة أو نسيجيا 
العاـ. وبيذا التنقؿ السريع، أو الغزير والكثيؼ بيف الذرات التي تتالحـ لتصوغ الكمية، فإنو يفجر طاقة التخيؿ 

شوؽ إلى مسمسؿ مف الصور المترادفة، والتي تستجيب لغريزة التصور المتضور دومًا مف أجؿ صور جديدة المت
منعشة، أو أقمو غريزة النزوع صوب االغتذاء بمنجزات الخياؿ. وفي ىذا إشارة إلى أف الحراؾ، أو التنوع 

ات الكبرى لمنفس. وربما جاز الزعـ بأف المتبدؿ، والغني بالعناصر المتباينة والمترعة بالحيوية، ىو سمة مف السم
 األسموب القادر عمى االستجابة ليذه السمة الداخمية ىو إنجاز فني نفيس ال يقوى عميو سوى األقوياء. 
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ثـ إف مف شأف ىذا التنوع الغزير في الشذرات التركيبية أو االنسوجات المكونة لمنص أف ينعش النفس، 
عمى نحو لذيذ. ومف طبع الحراؾ، أو التجديد المحّرض، أف يجعؿ النفس في وذلؾ ألنو يوقظ طاقاتيا ويحركيا 

حاؿ مف التبدؿ الفاعؿ باضطراد، وىو تبدؿ يممؾ أف ينفي مف داخميا كؿ سأـ أو ركود. إنيا الحركة المتحولة أو 
الكوف الداخمي السيالة التي تصوف الشعور مف التأسف واالستنقاع، وبذلؾ فإنيا تحفظ الصحة والسواء في أعماؽ 

 الكبير.
وليذا، يجوز القوؿ بأف لغة غوتو ىي أسموب حي مشحوف بالطاقات النفسية العظيمة، وذلؾ ألنو يصدر 

حالتيا  عف حياة متوقدة أو متوىجة بوىج الظييرة. أما الغاية النيائية ليذا األسموب فيي إنعاش الحياة الباطنية وا 
تخبو بتاتًا، وىي تفعؿ مثؿ ىذا الفعؿ بواسطة ما تختزنو المغة مف قدرة إلى خصوبة، وكذلؾ إلى أنوار تتألؽ وال 

عمى تحريؾ الداخؿ جممة، والسيما عمى تحريؾ الخياؿ أو قوة االستصوار النشيطة الخالقة التي ىي الينبوع 
 األوؿ لكؿ فف أصيؿ.

ى بمعجـ متنوع حاشد، يكتظ وال بد ليذا الحراؾ المرئي، أو ىذا التنوع في نسيج المغة العاـ، مف أف يتغذ 
بعدد كبير جدًا مف الجذور المغوية. فال ريب في أف ضيؽ المعجـ الناسج ألي نص أدبي ىو مثمبة كبرى، وذلؾ 
ألف المعجـ المحصور النطاؽ ال يممؾ أف يمنح النفس مساحة شاسعة حرة كي تتجوؿ بطالقة عمى سطحيا 

األمداء واألجواء، وذلؾ عمى النقيض مف المعجـ الواسع الذي ال  المنداح، أو كي تندفع بأشواط مديدة أو مفتوحة
رحابة وال فسحة مف دونو داخؿ أي نص مف النصوص. وليذا أراني جانحًا إلى الزعـ بأف مساحة روحؾ ىي 
مساحة معجمؾ نفسيا ولما كانت مساحة معجـ غوتٍو شاسعة جدًا، فقد منح قارءه مجااًل حرًا مفتوحًا عمى جميع 

ات. ويبدو أف ىذه السمة قد أسيمت في جعؿ األسموب مسرفًا في الجودة والمزية، شأنو في ذلؾ شأف ذوي الجي
 الفذاذة والقامات الباذخة.

وال يكتفي أسموب ذلؾ الشاعر األلماني بأف يجعؿ باطف النفس في حراؾ دائـ، وذلؾ عبر موكب  
ية أو اليخضور النافي لمذبوؿ، بؿ إف ثمة سمة أخرى الصور الجزئية المبتكرة، أو المتجددة، والمفعمة بالحيو 

خالصتيا أف ىذه الصور تأتي مف خمد قصي، أو قؿ مف النائيات التي ال يبمغ إلييا إال مف يتمتع بخياؿ 
تصويري مرثوني أو نازح الشوط. فمما ال يخفى عمى أحد أف كؿ ما ىو قريب ال يخمب وال يجذب. فما مف قيمة 

يا إال لما يأتي مف العوالـ القصية التي يحتكر مفاتيحيا المردة مف بني البشر. وليذا، قد في عالـ الفنوف كم
يشعر قارئ غوتو، إف كاف حيًا، بأف المغة تناديو لتخرجو مف ركوده إلى عالـ حي فسيح شاسع منداح. وىذا 

 يعني المشاركة بحياة باطنية حميمة وقوية. 
فسيا، أو انتقاؿ اإلنساف الدائـ مف برىة إلى أخرى، أو مغادرتو لكؿ ومما ىو جدير بالتنويو، أف الحركة ن

برىة ميما تؾ جميمة، ذاؾ ىو الموضوع المحوري لمسرحية "فاوست" بأسرىا. فالذي راىف عميو فاوست خالصتو 
أنو سوؼ يصير مف مقتنيات الشيطاف، إذ ما قاؿ ألية ىنيية عابرة: "آه، تمبثي، أنت جد جميمة." )البيت 

( وىذا يعني أف ثمة صمة باطنية عميقة، أو نصؼ مكتومة، بيف المحتوى الصميمي لمنص نفسو وبيف ٓٓٚٔ
تجميو المغوي أو األسموبي، أي بيف الشكؿ والمضموف، كما يقاؿ عادة. ففي المحتوى تتراكـ األزماف، أو اآلناء 

 نة في بنية األسموب أو في نسيجو الكمي.المتالحقة، كما تتراكـ الصور الجزئية أو الشذرات التركيبية المتباي
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( كما أف ٓٔٚٔيقوؿ فاوست لمشيطاف في بداية الرىاف: "أنا إف توقفت عف السعي صرت عبدًا." )البيت 
الشيطاف يصؼ فاوست بقولو: "حباه القدر بروح تندفع دائمًا إلى األماـ بال قيود، وسعييا المسرؼ في السرعة 

 ( ٜ٘ٛٔ -ٙ٘ٛٔ" )األبيات: يتجاوز مسرات الدنيا بأسرىا.
إنيا، إذف، وبكؿ نصوع، مسرحية بطميا الحراؾ، أو التغير الدائـ والصانع لألزماف الممونة أو المتباينة، 
والذي مف خصائصو أف يجعؿ كؿ موجود برىة عرضية عابرة، أو ممكًا لمزواؿ أو لالندثار وحده، أي لمسكوف 

 المستقر إلى األبد.
 * *  * 

أسموب مسرحية )فاوست( بأسموب مسرحية )ماكبث( لشكسبير، فقد يحالفؾ السداد إذا ما قارنت  ولئف
أعمنت أف أسموب الثانية أرقى مف أسموب األولى بكثير. ففي "ماكبث" بمغ أسموب شكسبير ذروة قد ال يبذىا 

ة المأسوية أسموبو في أية مسرحية أخرى، مع أف وجداف الفجيعة في ىذا النص ال يبمغ إلى مستوى الرعش
 المبثوثة في "عطيؿ" أو في "لير". وىذا يعني أف المغة قد تكوف أقوى مف محتواىا في بعض األحياف.

وفي ظني أف أسموب شكسبير أرقى مف أسموب غوتو وأمتف، وذلؾ ألف الثاني ال يخمو مف تيويـ تنساح 
ير المغة بيف يدي ذلؾ االنجميزي المييب معو المغة عمى ىواىا، بؿ ىو ال يخمو مف رخاوة، ولو قمياًل، بينما تص

شديدة التماسؾ والتراص، ولكف دوف أف تخسر لدانتيا وحيويتيا وبياءىا المتألؽ. إنيا لغة ذكرية واختراقية 
تمضي رأسًا كالسيـ نحو ىدفيا المنشود. ففي كثير مف األحياف يتمكف شكسبير، بوثبة واحدة، رشيقة ومباغتة 

منظورًا، أو المجرد جسدًا مرئيًا بالعيف المجردة، كأف تقوؿ إحدى الشخصيات في مف أف يجعؿ الالمنظور 
مسرحية "ماكبث": "فحيثما كنا، سوؼ تكمف الخناجر في بسمات البشر". أو كأف يقوؿ ىاممت: "سأكمميا 

ف  استتر خناجر."  وىو يعني أمو. وبمثؿ ىذيف القوليف يتبدى الحقد ناصعًا وقد اتخذ ىيئة الخنجر، حتى وا 
 داخؿ البسمة أو داخؿ الكممة.

فمما ال تخطؤه عيف النبيو أف أسموب شكسبير مرصع بالصور الفنية الناصعة والرشيقة والمصوغة بطريقة 
باىرة، أو بالغية، ألنيا قادرة عمى التبميغ. وىي تتمتع بيذه األصالة ألنيا تنطوي عمى محتوى رصيف وعميؽ، 

نص. وبداىة، إف ىذه الصور الحية التي ىندستيا نزعة جمالية سممية ىي عامؿ ثـ وثيؽ الصمة بالنسؽ العاـ لم
أسيـ أيما إسياـ في مضمار إضفاء المزية عمى أسموب شكسبير الناجي مف الثقؿ والرىؿ معًا. ففي الحؽ أف 

مف لو لغة ذلؾ الشاعر كميا رشاقة وحركة ومرونة. وىي نائية عف البالدة والعكر إلى حد ال يخفى عمى كؿ 
 أدنى خبرة بأسرار األساليب العظيمة.

 والمغةولعؿ مما ىو في الصدؽ والرشاد أف يقاؿ بأف لغتو تقع في برىة الوساطة بيف المغة المنزاحة 
أو المباشرة. وبيذا، فإنو يختمؼ كثيرًا جدًا عف أسموب غوتو في مسرحية "فاوست" حيث تجنح المغة إلى  الرأسية

إلى اإلنسياح والتيويـ. وىذا يعني أنيا تجمع المتانة والمدانة في بنية واحدة، أو قؿ اف أسموبو االنزياح، بؿ أحيانًا 
مثؿ شجر الساج، جزؿ وجميؿ، في آف معًا. وليذا، يجوز القوؿ بأف أسموب شكسبير ىو أسموب مسرحي 

خيالي ال يخمو مف بالفعؿ، أما أسموب غوتو، في "فاوست"، وال سيما في الجزء الثاني، فيو أسموب شعري 
 لخياؿ مفتوح عمى جميع الجيات. نتاجغموض وانسياح، وذلؾ ألنو 

ومما ىو معمـو في الدنيا بأسرىا أف أسموب شكسبير ىو واحد مف العوامؿ الكبرى التي جعمتو واسع 
غالب في العالـ كمو. )أضؼ إلى ذلؾ قدرتو الفذة عمى رسـ الشخصيات التي ال تنسى.( فمغتو في ال االنتشار
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ناصعة وتتألؽ فييا األلفاظ مثؿ حبيبات مف نور متجمد. وفي بعض األحياف تتيشـ المغة تحت ثقؿ رؤياه 
 وضغطيا وشدة اندالعيا. وربما جاز الزعـ بأف جودة أسموبو قد جاءت نتاجًا لقوة المضموف.

 * *  * 

ز عند شكسبير" )وىو ، كتابيا المنقطع النظير عف "المجاٖٜٗٔحيف نشرت كارواليف سبيرجف، سنة 
أجود دراسة أسموبية قرأتيا في حياتي.(، فإنيا لـ تأبو بيذا السؤاؿ الكبير: لماذا كاف أسموبو عظيمًا؟ أو ىذا: ما 
ىي المزايا التي توفرت ألسموب شكسبير فجعمتو مثيرًا لالعجاب؟ فبسبب انيماكيا بمصادر المجازات المبثوثة 

ي يعمؿ بيا خياؿ ذلؾ الشاعر، أعني المبدأ الذي ينبجس منو المجاز، أو في النصوص، لـ تفطف لمكيفية الت
الخياؿ التصويري، وىو الذي يتخمص بتجسيد المجرد وجعمو شيئًا مف أجؿ الحواس، وال سيما مف أجؿ العيف 
والبصر الذي ىو ينبوع البصيرة. وىذا ما أسميو باسـ االستحضار. فإذا ما أضفت إلى ذلؾ أف شكسبير قد 

ظؼ أوسع معجـ ممكف التوظيؼ، عرفت لماذا كاف أسموبو واحدًا مف أجود األساليب التي أنتجيا الشعر طواؿ و 
 التاريخ.

فقد كاف ىميا األوؿ أف تستقرئ شخصية الرجؿ، أو نزعاتو وصفاتو الكبرى، وأف تستخمص  سبيرجفأما 
مسبوؽ. ولكف، أليس مف األىمية بعض المعمومات عف حياتو، وذلؾ مف أسموبو نفسو. وىذا فعؿ فذ وغير 

بمكانة عالية أف تبيف الدراسات عوامؿ المزية أو العبقرية حتى في األسموب. وىذا شأف وثيؽ الصمة بسؤاؿ 
 القيمة طبعًا. وعندي أف حكـ القيمة الناضج ىو أعمى وظائؼ الناقد األدبي الخبير.

 * *  * 

ذا ما  زء الثالث مف الكوميديا اإلليية لدانتي، بأسموب "ماكبث" أف تقارف أسموب "الفردوس" أو الج حاولتوا 
أو بأسموب "فاوست"، ألفيت بونًا شاسعًا يفصؿ العمؿ األوؿ عف أي عمؿ أدبي آخر، سواء مف حيث األسموب، 
أو مف أية جية شئت. وال بد لمحساس مف أف يالحظ ما فحواه أف "الفردوس" كمو قصيدة أمومية حانية أو مترعة 

، أو لغة الطراء مف شأنيا أف تحتقب الحياة بحضورىا الحيوي الغزير، أعني بالحناف ، وليذا فإف لغتيا الرؤـو
 الحياة الوجدانية حصرًا، أو حياة الحب الذي ىو نبع لكؿ تعاطؼ حنوف.

ف ميااًل إلى الظف بأف البشرية لـ تنتج كتابًا أدبيًا أنفس وأمتع وأقدر عمى الجذب والخمب م أرانيوليذا، 
أىـ مف "الجحيـ" بكثير. فمئف كاف ىذا األخير  –عمى النقيض مما ىو شائع  –"فردوس" دانتي، وىو الذي أراه 

كتاب الضياع أو خسراف الماىية في وضع أسوأ مف العدـ، فإف "الفردوس" ىو الكتاب الذي يالقي فيو اإلنساف 
المياث والتكالب عمى حيازة القوة والسمطة نفسو ويستردىا مف ضياعيا وغربتيا وامحاقيا في عالـ الصراع و 

 والماؿ. وفي زعمي أنني ال أعرؼ قصيدة تستحضر األلطاؼ كما تستحضرىا ىذه القصيدة النادرة الخالدة.
وبما أف دانتي في "الفردوس" ىو دومًا في عروج صوفي، أو في ارتقاء دائـ، فقد جاءت المغة سامية، بؿ 

أوج بتاتًا، حتى لكأنيا تنفيذ ليذا البيت الذي جاء في النشيد الثالث والعشريف: طافرة إلى األوج الذي ما بعده 
"ينبغي أف تعمد القصيدة المقدسة إلى الوثوب، كمف يجد الطريؽ أمامو محفورًا." وبما أف المكاف الذي يصفو ىذا 

ى النبات بوجو عاـ، والزىور الجزء الثالث مف "الكوميديا اإلليية" ىو الجنة، فقد كثرت فيو المفردات الدالة عم
بوجو خاص، والوردة عمى نحو أخص )لموردة عند الصوفييف مكانة جمى(، وكذلؾ المفردات التي تعني النور 
واليخضور و"الربيع األبدي" والماء، وال سيما النير والجدوؿ والينبوع، بؿ حتى السفينة حاضرة بشكؿ الفت 

شير إلى المطؼ، أو إلى ىيؼ الطبيعة وقواميا األممد. إنيا لغة بكارة لالنتباه. وىذه كميا مف الكممات التي ت
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أوروبا التي لـ يكف الزمف قد افتضيا بعد. فأسموب "الفردوس" محتشد مخضؿ ومأىوؿ بنازع اإليراؽ واالزىرار. 
ش أو وليذا، فإنو لغة مؤنسة في عالـ موحش كئيب وصفو "الجحيـ" فأجاد الوصؼ، وذلؾ ألنيا مف ساللة الرع

 مف شيعة األثير، حتى لكأنيا سمفونيا أو أغنية أو رفية خالدة.
ولقد تضافر الشكؿ والتصوير واألسموب عمى تقديـ وصؼ لعيد أو لعرس يجري ىنالؾ في األعمى، أو 
بمنأى عف األرض، حيث ال وجود لغير الصراع البائس المرير. ولكنو عيد لف يعيشو سوى أىؿ الييؼ الروحي 

لجوانية وحدىـ. "فالفردوس" محاولة جمى بذلتيا العبقرية االيطالية النادرة لكي تخمؽ فردوسًا في المغة أو والدماثة ا
في الخياؿ، بؿ لكي تحيؿ المغة نفسيا إلى فردوس خالب. ولعؿ في الميسور أف يضاؼ ما فحواه أف ثمة في 

الطفولة، البزوغ، العش، الحمالف، العرائس،  تمؾ القصيدة الكثير مما يؤشر إلى البدايات الغضيرة المدنة الحية:
الينابيع، وسوى ذلؾ مما يدخؿ في ىذا الفصيؿ األغيد النشواف. وفي ىذا برىاف عمى أف بكارة روح أوروبا، التي 

 كانت ال تزاؿ في بداية مشروعيا الحضاري، ىي التي أنجبت تمؾ القصيدة الفاتنة الييفاء.
بصر واستبصار ومشاىدة وحنيف إلى األمؿ اليانع، إلى بياترس أو المرأة وبما أف "الفردوس" قصيدة رؤيا و 

الكاممة التي صارت المثاؿ نفسو، وكذلؾ إلى الحقيقي والنوراني، بؿ إلى جميع أسانيد الروح والحياة اليانئة، فقد 
األرواح السميمة  جاءت المغة ممساء كالرخاـ، وناعمة كالقطيفة، مما زودىا بقدرة استثنائية عمى اجتذاب جميع

 المعافاة، إذ ال يتنكر لمحب إال المريض.
ولقد أبدت اىتمامًا خاصًا بالجواىر، وذلؾ ألف الجواىر رموز لكؿ ما ىو شفاؼ، أو متألؽ ومتوىج، بؿ 
لما يقبؿ أف ينـ عما وراءه مف مستورات أو مكنونات. إنيا رموز لالستبصار واالستشفاؼ ورؤية ما ال يحضر 

ري أو مباشر. وىذا شأف وثيؽ الصمة بما جاء في األنشودة السابعة والعشريف: "وبدا لي أف ما رأيتو عمى نحو فو 
بصاري." إنيا النشوة التي تزودؾ بيا  ىو بسمة الكوف، إذ إف ما أسكرني كاف قد سرى إلي مف خالؿ سمعي وا 

 الكممة والرؤية بوصفيما حامميف كبيريف مف حوامؿ الماىية.
مف شبكة الذىف األريب أف مطالع األناشيد في "الفردوس" كثيرًا ما تكوف أجود المواضع ومما لف يفمت 

التي تتوىج فييا المغة وتتألؽ حتى تصير الفتوف نفسو وقد حضر أماـ السمع والبصر. فعمى النقيض مما يشاع 
نني حيف أقرأ "الفردوس"، أجد أحيانًا، تجد الذائقة غذاءىا الشديد الوفرة في لغة ىذه القصيدة الفاتنة، وليذا فإ

 نفسي مكنوفًا باأللطاؼ الحسنى، أو بكؿ ما ىو مف ساللة الجماؿ أو مف شيعة المسرة.
ولعؿ في الميسور أف يقاؿ بأف "الفردوس" ممحمة وجدانية ليا بطالف إيجابياف ىما النور والحب معًا. 

وربما جاز الزعـ بأف األسموب قد جاء موافقًا لياتيف  "ورأيت وجوىًا توحي بالمحبة." )األنشودة الحادية والثالثوف(
الصورتيف أو الرعشتيف الجوانيتيف. وعندي أف الوجداف، أو البنياف المزاجي أو االنفعالي يأتي أواًل، ويشكؿ 
 الينبوع األكبر لكؿ ما ىو أدبي أو فني. وأما الخياؿ، أو االستصوار، فيتجو وفقًا ألغراض العاطفة أو المزاج أو

 الحساسية.
فبسبب شدة حضور النور وصوره المتباينة في ىذا الموضوع، كثرت كممة "البياء" و"الوضاءة" و"التألؽ" 
و"التأللؤ" التي ىي السمات األولى لمنور. إنو أسموب الكماؿ الذي عبر عنو دانتي بصور الدوائر والدوراف. وىو، 

ء اليانعات الالئي عرضيف الشاعر في القصيدة منذ في الوقت نفسو، أسموب المطؼ المتناغـ مع صور النسا
أوائميا وحتى خواتيميا فجئف بمثابة رموز لمصفاء والحب والطير والنجاة مف الجسمية، بؿ جئف استحضارًا 
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لمروحانية بكامؿ جالليا ونقائيا: إنيف رموز لمعاليات، أو لما يتعذر بموغو أيما تعذر، وذلؾ ألنيف أرواح خمقت 
 اتخذت لنفسيا عشًا مف أنوارىا الخاصة. لمنعيـ، أو

ولقد صارت بياترس )الشبيية باليي المطمقة في تائية ابف الفارض( كؿ شيء في فردوس دانتي. فيي 
ليست عشيقة وحسب، وال أمًا أو أختًا وكفى، وال ىي مرشدة تقود إلى الكماؿ، أو إلى اهلل في األعالي فقط، بؿ 

أو النيائية التي يعرج إلييا دانتي، فيمتقي بيا في األنشودة األخيرة، أنشودة الحب ىي أواًل رمز لمحقيقة الكمية 
الذي جعمو االسـ اآلخر لمكماؿ والغاية النيائية لوجود الروح. "وفي أعماقي، رأيت األوراؽ التي تناثرت في أرجاء 

 العالـ، تتجمع برباط المحبة في كتاب واحد." 
ورة عرس أو عيد، أو ما ينتج شعورًا بالسعادة في داخؿ النفس، فقد كثرت وبما أف دانتي أراد أف يقدـ ص

في "الفردوس" ألفاظ البسمة والضحكة والرقة والمحبة، وكؿ ما ىو وثيؽ الصمة بالمدمث األىيؼ مف األشياء. 
منفى ولعؿ في ميسورؾ أف تصؼ شاعر "الفردوس" بأنو الرجؿ البساـ. فمما ىو ناصع أف دانتي الذي يكابد ال

قد بحث بشوؽ العج عف برىة سعادة ال وجود ليا إال في عقر المغة وحسب. لقد كانت المغة منفاه   واالغتراب
 الحقيقي.

وال غمو إذا ما زعمت بأف "الفردوس" قصيدة مف أجؿ العيف، وبأف الخياؿ البصري والمغة العينية الممونة 
ا ىو ممحوظ أف العيف نفسيا ليا صورة مبثوثة في ىذا أيما تمويف ىي األكثر حضورًا في معظـ أشطارىا. ومم

الكتاب المطيؼ األنيس. وقد يجوز الظف بأف كممة "العيف" ىي الكممة األكثر تواترًا في "فردوس" دانتي. وىذا 
يعني أف األسموب تييمف عميو لغة بصرية بالدرجة. وبيذا فإنو يصير مف أجؿ الباطف، كما يصير وثيؽ الصمة 

صوفية الطافرة مف األسفؿ إلى األعمى. فالرؤيا أمر عزيز عمى أفئدة الصوفييف. وىـ ال يجدوف سعادتيـ بالمغة ال
 إال فييا.

ويموح لي أف عشاؽ الجماؿ عيانيوف أو ميتموف كثيرًا بالعيف والمشاىدة والصورة ذات المحتوى النفيس. 
نيا رمزًا لمكماؿ والمثاؿ. وبمواظبتو عمى النظر وليذا، فإف دانتي كثيرًا ما ينظر إلى عيني بياترس التي جعؿ م

إلى ىاتيف العينيف المتيف تحدقاف كثيرًا بالدوائر السماوية، فقد تحوؿ مف مقاـ البشرية إلى ماىية الحقيقة الكمية 
المستتبة فوؽ سناـ األوج. وليذا، قاؿ الشاعر في النشيد العاشر: "كانت بياترس ىي التي قادتني مف الحسف إلى 

 األحسف."
ولعؿ في السداد أف يقاؿ بأف ىيمنة العيف والبصر والرؤيا عمى ىذه القصيدة الجميمة ىو ما جعؿ األسموب 
شديد االعتماد عمى المغة البصرية أكثر مف أي صنؼ آخر مف أصناؼ المعجـ المغوي. ففي األنشودة السادسة 

فما كاف مف مرشدتو الروحية، أو شيختو  والعشريف يفقد دانتي بصره لشدة ضغط الصور عمى مقمة العيف،
الصوفية، إال أف أعادتو إليو باألشعة المنبثقة مف عينييا المتألقتيف. وبذلؾ فإف األسموب يكتسب قوتو مف 
استجابتو لنزعات باطنية ال شعورية صامتة ومستتبة في أعماؽ النفس الكتيمة، وذلؾ بفضؿ ما يذخره مف صور 

صرية تعني أف الخياؿ ناشط عمى نحو مبدع خالؽ. فالخياؿ مختص بإنتاج الصور ذات مغذية لمروح. فالمغة الب
 الصمة بالبصر والبصيرة في آف واحد.

ولئف ثبت أف الموف األحمر ىو الموف األكثر تواترًا في "الفردوس"، فإف في ذلؾ إيماًء خفيًا إلى أف الشاعر 
ما ىو معموـ أو مقبوؿ أف الموف األحمر ىو الموف األثير قد ظؿ يحتفظ بالكثير مف طفولتو حتى آخر حياتو. فم

لدى األطفاؿ، أو لعمو أف يكوف األكثر قدرة عمى اجتذاب عيونيـ. وعندي أنو لف يفيـ دانتي حؽ الفيـ إال مف 
احتفظ بشيء مف طفولتو في إباف نضجو. ولممرء أف يالحظ ما فحواه أف كممة "الطفؿ" كثيرة التواتر في 
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وىذه ظاىرة ليست بغير داللة عمى مستوى الجوىر. فمعؿ في الميسور الزعـ بأف مدار "الفردوس"  "الفردوس".
كمو عمى الطفولة المبتيجة بوجودىا، أو بعالقتيا باألمومة الحادبة الحانية. كما قد يجوز الذىاب إلى أف بطؿ 

أمحى مف صميـ النفس صارت الحياة الكوميديا بأسرىا ىو الطفؿ الراخـ في أعماقنا طواؿ الحياة، والذي إذا 
اعتالفًا بالتبف والزؤاف. وىذا ما يممع إليو األسموب دوف أف يكشفو المضموف عمى نحو جيري صريح. فمما قد 
 يكوف في السداد أف تحميؿ األسموب بزكانة وفطانة مف شأنو أف يفتح لبصيرة القارئ باب الباطف عمى مصراعيو.

، وكذلؾ برسالة الغفراف، وبالتراث الصوفي ا جممة مثأثرة بمعراج الرسوؿ ومع أنني جاـز بأف الكوميدي
اإلسالمي، بؿ بمصادر كثيرة أخرى مف العالـ العربي، وال سيما القرآف الكريـ، فإنني أعتقد بأف ىذا كمو ال يشينيا 

ميا ظمأ إلى الحقيقة يند عف بتاتًا، وذلؾ ألنيا إنجاز مبتكر ومتفرد تماـ التفرد، أبدعتو سجية ربتيا المحبة وأفع
كؿ ارتواء: فمف عناصر قديمة، تمكف دانتي الخالؽ أف يشيد بنية جديدة تماـ الجدة. إف ذلؾ الشاعر الجميؿ 
برىة عظيمة في العبقرية اإليطالية التي أنجبت مايكؿ أنجمو وسواه مف العباقرة الذيف يندر أف تجد ليـ أندادًا في 

 اآلفاؽ األخرى.
 * *  * 

 أدري ما إذا كاف يجوز لممرء أف يقارف أسموب "الفردوس المفقود" لممتف باألسموب في فردوس دانتي ال
الخالب. فاألسموب في ىذا العمؿ األدبي الرابع يتبدى عميو التكمؼ أو االصطناع الذي يحؿ باألساليب عندما 

الفردوسية التي أنتجيا شاعر إيطاليا تجنح نحو التميؼ أو صوب االنحطاط. فيو ال يتمتع كثيرًا بطراء المغة 
األكبر، كما أنو ال يتمتع برشاقة أسموب شكسبير ومتانتو وقوة حضوره الشديد التنوع. وىو بعيد قمياًل أو كثيرًا عف 
السمة التخييمية التي يتمتع بيا أسموب "فاوست" المتميز بقدرتو عمى اإليماء وااليحاء. فال يخفى عمى المبيب أف 

يتمتع بالطاقة الغرامية التي يتمتع بيا دانتي، والتي قمما يتوفر مثميا لسواه مف الناس. )إف دانتي عاشؽ ممتف ال 
كبير، كابف الفارض سواء بسواء.( وفي الحؽ أف ممتف، مثؿ شاعر إيطاليا، قد شاىد االختالؼ والصراع 

. وبداًل مف ىذا العنصر الروحي والتضاد، ولكنو لـ يدرؾ الحب بوصفو الرعشة التي تستتب في سواء النفس
المطيؼ، فإف نزوعًا ماديًا أو جسديًا يتبدى ناصعًا في الكثير مف شعره. وىو يفتقر إلى حكمة غوتو وخبرتو 
بالحياة، واألىـ مف ذلؾ أنو يفتقر إلى الرعش المأسوي الذي ال يفتقر إليو شكسبير، صاحب أعمؽ رؤية لمشر 

ذا كمو قصر أسموبو عف أساليب الشعراء الثالثة السالفيف، وال سيما أسموب دانتي في تاريخ اآلداب األوربية. ولي
ذي الروح األىيؼ األنيس. ويموح لي أف أسموبو ال يخمو مف تجيـ، أو يباس أحيانًا، مع أنو كثيرًا ما يتوىج 

ميزومة، إذ في ظالؿ بالحيوية والرواء في "الفردوس المفقود" نفسو. إنو ممتف الذي انتمى إلى ثورة كرموؿ ال
اليزيمة كتب ذلؾ العمؿ الذي يضمر طورًا تاريخيًا مفقودًا. وبما أف موضوع ذلؾ الكتاب مستمد مف مصدر 
كئيب، بؿ خشف وسميؾ، فقد جاء األسموب غير خمو مف غالظة وسماجة حيف يقرأ بمغتو االنجميزية، إذ إف مف 

فؾ األسموب عف المحتوى، وال سيما عف الطاقات النفسية شأف الترجمة أف تيذب وتدمث. فمما ىو متعذر أف ين
 التأسيسية، أو المزاجية، التي تنبجس منيا المغة ومضمونيا في آف واحد.

 * *  * 

لعؿ دراسة األساليب المختمفة والدراية بتبايف الخصائص القارة في كؿ منيا، وكيفية نشوئو وتطوره، 
، ثـ معرفة صالتو بروح عصره، أو بالصفات الكبرى لذلؾ العصر، والعوامؿ التاريخية التي أدت إلى تشكيمو

وكذلؾ مقارنتو بسواه مف األساليب ابتغاء معرفة األجود أو األكثر قدرة عمى االجتذاب، ثـ شرح المزايا الفنية 
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جييا لعؿ مثؿ تمؾ الدراسة أف تكوف بيف أشؽ التحديات التي توا –والنفسية التي تممؾ أف تصنع جودة األسموب 
 حركة النقد األدبي في البمداف العربية خالؿ الطور الراىف مف أطوارىا التاريخية.

فمف األولويات الممقاة عمى مسؤولية ىذه الحركة أف تبيف األسباب التي جعمت أدب عصرنا سريع التبخر 
رعة الذي يعمر الخارج مف الذاكرة، أو شديد الرضوخ لقوة النسياف واإلغفاؿ التدميريتيف. أىو عصر الحركة والس

ويدمر الداخؿ، أو الذي ال يطيو أشياءه عمى نار لينة فتجيء بمثابة برىة وسطى بيف النيء والنضيج. وكيؼ 
انعكست الضحالة الناجمة عف إغفاؿ العمؽ والنضج عمى األسموب فأرغمتو عمى أف يكوف أدنى مف المستوى 

 المنشود في الغالب األعـ.
سبب ىذا الخو ر المتيافت الناتج عف أوىاف في الشخصية خمقيا التاريخ، ىو أف ثـ ىؿ يجوز الظف بأف 

عصرنا الذاوي قد أحؿ التجريد محؿ الوجداف الحميـ، أو الذىف الفاتر محؿ الفؤاد الدافئ الحنوف؟ ىؿ ىو تفشي 
 الثراء؟ المادية والنزعات الذىنية والمنطقية، وكذلؾ عبادة الماؿ والبضاعة واإليماف بماموف، إلو

وربما كاف واضحًا لمجميع أف المؤسسات الثقافية والتعميمية لـ تنضج بعد إلى الحد الذي يمكنيا مف 
النيوض بعبء الدراسة األسموبية الذكية المبدعة، أو بيذه الميمة العسيرة التي ال يقوى عمييا سوى نفر يسير 

أو في بحر المغة الحية، يحتاج إلى ألمعية ثاقبة،  مف ذوي الخبرة والمراف، وذلؾ ألف الغوص في لجج األساليب،
بؿ إلى عبقرية ذات طبيعة حدسية عارفة، أي إلى نضج في الشخصية قد ال تنتجو شروطنا القائمة بالفعؿ. 
ويبدو لي أنو ال بد مف انتظار طويؿ جدًا، وربما ممؿ، وذلؾ ريثما تنضج األشياء. فما مف شيء يممؾ أف يكوف 

 لزمف سوى الفراغ وحده.لو وجود خارج ا
 

 
 * *  * 
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 مر العظيية الشعىام

مفًا ليقوؿ بأف كؿ شعر س ايمسر ، ال بد لي مف التأكيد عمى أنو ليست ىنالؾ حدود يمكف لمناقد أف ياءً تداب
شيء برسـ فيو ما يقع خارجيا مف شعر  ؿكمتميز ال يتيسر لو إال أف ينحصر داخؿ ىذه الرقعة وحدىا، أما 

لمشعر دوف أف نبذؿ مف الجيد مة أي معيار مطمؽ مف شأنو أف يسعفنا في أي نقد ثيس لواإلغفاؿ، إذ اإلىماؿ 
ي أف القيمة ىي تمؾ القوة عمإال القميؿ. وحتى القيمة نفسيا ال تتأبى عمى أف تخضع لمنسبية ىي اأُلخرى. وفي ز 

 و.عمالو  ثةيالمحاة التقاء رىب يوف قعياما مو . أريبشالروح ال زز عالتي مف طبعيا أف ت

البتعاد كثيرًا عف البداية أود أف ُاحدد الشعر العظيـ بأنو ذاؾ الذي يبمغ إلى سويداء الفؤاد. ولئف لـ ا بؿوق
ف ناؿ الكثير مف االستحساف وال يؽ. وىو فصتيفعؿ ذلؾ، فإنو لف يزيد عف كونو لغوًا سوؼ تمغيو األياـ، حتى وا 

و مف حيوية وخصوبة وحرارة، إذ إف ىذه القوى ىي تبني يدخره في جوؼ ماؿ فضب إالغ بململؾ اإلى ذ مغيبف ل
التي تصوغ لباب الشعر الجيد، أو تؤلؼ معظـ شأنو، ألنيا لمقصيدة كاليخضور لمنبتة، أو كالدـ لمجسـ الحي. 

 يا حصرًا.صميمأو مف ، اتلذمف ُأّس ا ؽثيحتقب ىذه القوى الصانعة لممزية إال إذا انب لفوىو 
 مفا ىو ذاؾ الذي يوجيؾ إلى داخمؾ، أو يحيمؾ عمى روحؾ بالضبط. فم ـعظيلني أف الشعر اعي اذىو 

ستطاع ا ذاال إفي تعزيزه وتطويره، أي إ أو، ميسيـ في بناء صرحؾ الداخأ ذاإ يء يسعو أف يكوف عظيمًا إالش
 ة.ليتؾ المتعايىاأف يوقظؾ عمى إنسانيتؾ، أو عمى م

ؿ افتداء لعالـ يتزنخ ويتفّسخ باستمرار، وأقؿ ما في عي فىقصيدة عظيمة  في أمره فيو أف كؿما  ـىأ امأ
. أمرىا أنيا تعويض عف سعادة غائبة ال تناؿ وال تطاؿ، أو لعميا أف تكوف تعويضًا لخسراف ألـ بالشاعر نفسو

تنتج قصيدة  رة أفاضح ةيأقدور في مي ليس لتا يةيدة النونصقلمثاًل خسر ابف زيدوف والدة، ولكنو ربح تمؾ اف
ا أو تدانييا، ناىيؾ بأف تبذىا، إال خالؿ قرف كامؿ، بؿ ربما اكثر.. ففي قناعتي أف المغة العربية، منذ ياىيضت

لنظر إلى كؿ منيما بوصفيا ندًا لنونية شاعر ا عصر ابف زيدوف وحتى عصرنا، لـ تنتج سوى قصيدتيف يجوز
ابف الخطيب التي مطمعيا "جادؾ  شحةو وم عر الصوفي،الش رةد ،ف الفارضة ابا تائيىمو  ر،دلس األكبنألا

الشاعر اإليطالي الذي ورث دانتي، قد خسر امرأة  ،ؾر ار تبومما ىو جدير بالتنويو في ىذا المقاـ أف …" الغيث
 و أو أصدؽ.د منًا أجو بيأد زالً با غورو أ التي عّوض عف خسارتو ليا بشعر غزلي قمما عرفتا ىو أيضًا. إنيا لور 

اخ القصيدة العظيمة أف يكوف جوىرىا أو فحواىا أو لباب شأنيا. فيي ال تممؾ أف تحقؽ غايتيا ولعؿ من
 قؿص أواإلنساف،  يفأما ىدفيا الختامي فيو تنمية العنصر اإلنساني  إال بواسطة ىذا المناخ المنعش الجميؿ.

ظر ن في –ىة الكماؿ التي ىي مساعدتيا عمى البموغ إلى بر و يا تميصيا مف ىمجيتخي ف ـياساإلغاء ابت النفس
 ية النيائية لوجود اإلنساف.غاال –الشيخ األكبر محي الديف بف عربي 

يكوف السمو،  فأ ىو أف تجاور اهلل سبحانو وتعالى.  وىذا يستتميؿ مو في الذىاب إلى أف الكماغ الو 
معًا. وما داـ األمر كذلؾ، فإف ية لألدب ونقد األدب في آف مختالسـ اآلخر لمكماؿ، ىو المقولة اه االالذي أرا

 .لمشعر وظيفة تربوية، وليست وظيفة تعميمية، إال إذا اعتددنا التربية والتعميـ اسميف لمسمًى واحد
جممًة، فإف كماؿ النص  دابوف واآلفنلمؿ العظيـ، ب رعاف كماؿ اإلنساف ىو الغاية النيائية لمشك فئول
ة. ولكنو حيف يبحث عف الكماؿ في المكتوب، ديج ةدييدرس أية قص عى الناقد األدبي وراءه حيفسا يمنفسو ىو 
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أف يكوف اليدؼ منو  يةفنالزات األدبية و نجفإنو ينقب عف الكماؿ في سريرتو الخاصة. ولعؿ انيماؾ المرء في الم
 اؿ.فاسة، أو مف النقص إلى الكمنال ىف شأنو أف ينقميا مف الخساسة إلاف مكا بمر  ذإ ،لنفس حصراً ا باستقال

بدي ال أئـ النص الشعري العظيـ أنو يتبدى وكأنو ينتسب إلى حاضر عالى ولد يصح القوؿ  بأف أقو 
دقة. وجو الى عمب مكة المبامم كة الحقيقة التي ىي مممكة الديمومة عينيا، أوممميريـ، وذلؾ لشدة انتسابو إلى 

ارة بكالة ازج، أو بكؿ ما ىو مف ساللطالو  عشسعادة االتصاؿ بالمن ءممر لولعؿ مف عالئمو كذلؾ أنو يحقؽ 
النبض الشعري أف الييفاء.  ولعؿ ىذا الشعور التجديدي أف يكوف قد تأدى مف السمة األسطورية لمشعر، إذ يبدو 

 ي.سر البيا قمف مأ طمف مناخ اأُلسطورة، بؿ ش طأش قد
متو مف ىذه عظو تيرىا، بؿ تأاأُلسطورة استسراؾ ار يشعظيـ لر اعالزعـ بأف شطرًا كبيرًا مف الش جازا مبر ف

ناصعة عمى نسيجو المغوي تماـ ح مو ت ش الصوفيرعالو  المشاركة حصرًا.  كما أف بعض سمات الحمـ والموسيقى
في القوؿ بأف الشعر ال يقؿ  الغةوال مب، عرلشتي لمغة او صلالنصوع. وفي الحؽ أف روح الموسيقى ىي اأُلس ا

الذي يعني أف الشعر ال يكوف غير موزوف بتاتًا، وذلؾ ألف النغـ نفسو  وحدة المغة والموسيقى، األمر ونوكعف 
ي وفولكف شريطة أف ُيجاد توظيفو. ، قيتمروح الممى التأثير ع يف وأ ،يممؾ أف يسيـ في نقؿ المعنى أيما إسياـ

. ولعؿ خالؿ اإليقاع الداخمي الجميؿ مف ؾإلى لحف منسوج مف العذوبة، وذل لمغةيحيؿ اف أ عرسور الشامي
الموشحات أف تكوف أفضؿ مثاؿ عمى ىذه البرىة العظيمة. ويبدو أف سر المزية في ممحمة )اإلنياده( لفرجيؿ ىو 

وال سيما حيف تترجـ نثرًا  خرى،لغة أُ ة أيى ف تنقؿ إليح فإنيا تفقد الكثير مف رونقيا ،اذيلو  الفتاف. سمسإيقاعيا ال
 مماًل، وال سيما بعد استثناء النشيد الرابع المخصص ألليسار. صاً ن د ذاؾ، فإنني ال أراىا إالعنو ًا. ر عال ش

 * *  * 
 فيد، إذا كاف ذا أسموب رفيع، تكفيو سمة واحدة ملجما يحتاج إلى تأكيد استثنائي ىو أف الشعر ا أفد بي

ارة، أو صميميا، كأف تكوف ىنالؾ ليفة ح إلى اف، أو تنتسب إلى عقر النفس، بؿلوجدمؾ السمات التي تخص ات
لوعة صادقة، أو توتر، أو قمؽ، أو ألـ أصمي مف شأنو أف يمـز المتمقي بالتعاطؼ معو أو مع صاحبو. ففي 

يد مف شعره. الج الشطر فية زيوالف لممألالقمؽ في شخصية المتنبي، مثاًل، ىما الصانعاف وا الحؽ أف االغتراب
ة لالغتراب مف أبي الطيب، وكذلؾ أكثر دبثر مكاأكخصية المعري الذي ىو شمى عويصدؽ المذىب نفسو 

 .حساسية أيضاً 
قؿ إنو واحد مف أعظـ  ؿة ما لممعري في تراث المغة العربية بأسره؛ بياسحسال عرؼ شاعرًا لو مفأ ستل

لرجؿ النبيؿ اذا ىلكأف الجحيـ ال وجود لو خارج روح  حتى رض،ألا يات التي عرفتافاالمغتربيف في جميع الثق
لواضح أف قصائده تنتسب إلى ذلؾ الصنؼ الذي قمما يبّذه أي صنؼ شعري آخر. وال ريب في الجميؿ. ومف ا

واحدًا إثر  ؿايالعالء شعره فصار عظيمًا خالدًا تتوارثو األجبو أف رعشة االغتراب ىي القوة التي شحف بيا أ
مف الحياة ىو موقؼ حساسية المعري تجاه الوجود ىي نتاج روح أصيمة نبيمة، مع أف موقفو لكف اآلخر. و 

خ الرافض المشمئز المضاد، مما قد يوىـ بأنيا نتاج لمرض أسود تمّجو الذائقة. ولكنو في الحقيقة نتاج لتفرد باذ
 بة.ز ال يا بآلية حتميةعفدظيـ. ويبدو أف االشمئزاز ىو ضريبة الحساسية تع

ف بأبي العالء، إذ ىو ال يرى يربيغكاف الشاعر اإليطالي الكبير جياكومو ليوباردي أشبو الشعراء ال امبر و 
ر باليأس الشامؿ. ولقد أكد دي عو لشا إالؿ اقلعال ينتج في روح ا ذيالي في الوجود شيئًا سوى البؤس األبد

ا إلى ميميو  ، وذلؾ لبراءة روحو ورقتياةجنلاف وباردي مالؾ ىبط ميل سانكتيس، الناقد اإليطالي الكبير، أف



 -25- 

ف قمؽ وحزيف، ولكنو عذب إلى أقصى حدود العذوبة. وبفضؿ ىذه المزية حو لنأب فوصو  ماك المحبة والعطؼ.
 نيعي اي يممؾ أف يجتذب المرء ألنو إنساني ونبيؿ. وىذلذوباردي ىو التشاؤـ الغنائي اليف بأاألخيرة يجوز القوؿ 

لؾ ابتغاء ذ، و ارىأسب مؿ نسيجو،أو تغمغؿ في بنيتومجي ف دانية تنتشروجة سمد لو مف ال بالشعر العظيـ ف أ
 ا.زىعز ت إضفاء المزية عميو وتزويده بالطاقة الذاتية التي مف شأنيا أف ترفع قيمتو أو

 * *  * 
 العظيـ كمو تصنعو سمة رعاالفتئات عمى الحقيقة، أف يزعـ المرء بأف الشمف ف اإلجحاؼ، بؿ ف ملكو 

ـؤ الغنائي، أو األسموب األىيؼ التشاأو  دة بعينييا، كأف يقاؿ، مثاًل، إف ما يزوده بالعظمة ىو التوتر،واح
أو بنائية.  خر ما ىنالؾ مف عناصر ينبوعيةآ ىلإ ،ب، أو تحسس التصـر والزواؿبالشا األممد، أو الحنيف إلى

ال تعد بسبب كثرتيا. وحسب القصيدة أف صى و ي الشعر العظيـ ال تحف ةلسمات الصانعة لممزيا فأ ؽحففي ال
ت الكثيرة حضورًا أصميًا كي تؤىؿ نفسيا لمولوج إلى مممكة الجودة السماتمؾ تحضر فييا سمة واحدة مف 

 واالمتياز.
 المتنبي التي مطمعيا: دةصيق ارنتق ئفل

 ايــــانأم نّ لمنايــــا أن يكــــا بســــحو   شافياً  تو مداً  أن ترى ال كبى كف
 دة المعري التي مطمعيا:يصق عم 

 اديقـــا تو د فـــي ممتـــي مجـــر نيـــ
 

 ادياك ول تـــــــرنم شـــــــبـــــــ وحنـــــــ 
وؼ تجد أف القصيدتيف عظيمتيف، ولكف عامؿ المزية في ىذه مختمؼ عف عامؿ المزية في تمؾ. س نؾفإ 

 إلى إلسياـ في نقؿ الشعورا ىفاألولى يؤسسيا حزف شفاؼ، بؿ مأنوس، يؤازره لحف داخمي شديد القدرة عم
ة واأللفاظ الخشنة ر و دكلاو مف الوعورة  جاو ننالمتمقي. وفضاًل عف ذلؾ، فإف األسموب شديد المتانة والرصانة، ولك

 القاسية.
أيما أمؿ، بؿ يدفع الحضور  بقيي ال يتساىؿ وال يستلذا ؤـلثانية فيي منسوجة مف ذلؾ التشاا ماأ

. ولكف رغبة تمؾ القصيدة في الوالء لمحقيقة ىي سر نفسوو حتى إلى جوؼ العدـ أ ،اإلنساني إلى دائرة الغياب
ف ىذا الوالء ىو صنؼ مف أصناؼ اليـ والغـ والقمؽ، فإنو ذلؾ القمؽ الذي ال يصير أ ومع مّزيتيا األولى.

الشديدة الصدؽ. وال  ةقبدة العميامكالؾ مسر الثاني فيو تالا أمأي شيء آخر. و بؿ اإلنساف جوىرًا أصميًا إال بو ق
 ي أنو أصيؿ ذلؾ الذي يكابد أيما شيء، ولكف دوف زيؼ أو تزوير.يب فر 

ف قدرتو عمى تصوير الحركة المشحونة بالحيوية ىي أ جدو  رئ القيس، مثالً امر شعأ المرء ر قا ا مذا  و 
الولوع بالحركة  اذىالعامؿ األوؿ المؤسس لعظمة شطر كبير مف شعره ال زاؿ صالحًا لمقراءة حتى اليوـ. إف 

راء الناطقيف بالمغة العربية عشلم معري. ولكف ىذا الشاعر تتوفر لو سمات ُاخرى تمكنت مف تتويجو أميراً و اليجيم
 منذ العصر الجاىمي وحتى العصر الراىف.

ف حصانو يشبو سورة مف سورات الطبيعة، أو طفرة مأف قة امرئ القيس وجدت عمم عتإذا ما طال ؾنكلو 
 ة.طوفاف أو عاصفة موارة ىادر  وأ بركاف نوأات العراـ الجياش. فكذ اتيراطف

الشبو بالفناف التشكيمي الذي ينحت المعنى في الحجر، أو يرسمو  دشدي شاعر نفسوف ذلؾ اللحؽ أا فيو 
 ،رًا حطو السيؿ مف عؿحجه راالطبيعة، والحصاف الذي ال أ تادفر في المعمقة مف م ياحتن باأللواف. فالمرأة التي
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وكأنو  قة،مثـ الطوفاف الذي وصفو في الشطر األخير مف المع ،ةيدو الذرى إلى األمف  ما قاؿ، بؿ سيؿ يتدفؽك
أ سطرة  لىإ عرذه المحظات الثالث الدالة عمى ميؿ الشاى إف –سطوري ال محؿ لو عمى األرض أُ حادث 

االتصاؿ عمى ية والحرارة والقدرة و يحات بينات عمى قوة االبتكار لدى ذلؾ الشاعر المفعـ بالآي األشياء، ىي
 .ىاار غو سيا، بؿ حتى بأعماقيا أو بأنفة يابالح

، أقصد تصوير الحراؾ الحي عمى نحو ناجح، كاف الكثير مف شعر امرئ القيس إنجازًا ةمزيلىذه ا ضؿبفو 
. وال ريب في أنو بواسطة سمة ج ًا وقادرًا عمى إنتايز تمم فنّياً   تصاؿ بالحياة مف خالؿالاالمتعة األدبية حتى اليـو

مف شعر  يركبر استطاع شط ف(،الحصاف والطوفواة رأير الحركة، وكذلؾ عبر تشكيؿ األشكاؿ الحية )المتصو 
ذا لبيئات وأزماف مباينة  فية اءامرئ القيس أف يتمتع بالمزية والعظمة، أو أف يكوف صالحًا لمقر  بيئتو وزمنو.  وا 

ية المتميزة، وكذلؾ بكارة المغة العربية في الزمف الفننتاج التشابيو إعمى  سيقال ئأضفت إلى ىذه السمة قدرة امر 
لماذا رأى فيو األقدموف أميرًا لمشعراء  فتعر ، فاظ بحرية ولكف دوف أف تفقد رصانتيالاأل ؽفدت ـث ،الجاىمي

 ف.ييىمجاال
*  *  * 

و لؼ جممة نسيجو أو شكمؤ ت كاف جوىر األمر، فإف الشعر ال بد لو مف خمسة عناصر بنائية ام ياً وأ
 تواه:مسو أ ووعن عفحي بغض البصر ال

 المغة أو األسموب. : الً أو 
 اؿ أو الصورة.خيلا : ياً انث
 رة أو العقؿ.فكال  :  ثاً الث
 ور أو الفؤاد.شعال : عاً ابر 
 اإليقاع أو الصوت المؤثر. :ساً امخ

اتية أو تكوف ذ فأ فم د ال بد ليايجلينبغي التشديد عميو قبؿ سواه ىو أف الفكرة في الشعر ا ذيلا كفول
ـ المتنبي وبعض أفكار المعري. ولئف لـ تكف كض حعبصمة بالوجداف، ومثاليا النموذجي  ايل فإانفعالية، أو قؿ 

لمتمقي. ومما ال يحتاج إلى تنويو أف ح اة عمى التأثير في رو در لقا الفكرة كذلؾ فإنيا سوؼ تأتى جافة أو مسموبة
لف يتمكف مف إيقاظ اإلنساف عمى إنسانيتو، أي لف يستطيع البموغ  فإنوعر، إذ بغير التأثير شلاالتأثير ىو غاية 

تو الختامية. والشعر ال يعظـ إال بمقدار ما يؤثر في نفوس المتمقيف، أي إال بفضؿ قدرتو عمى االختراؽ يغا ىلإ
 الشعر.نقد تف المعايير الكبرى لم ييعني أف مقولة البالغة، الوثيقة الصمة بالبموغ، ىي ف ىذاوالبموغ.  و 
نتاج شعر عظيـ. يكفي البتة إل ة اليمذه العناصر الشكى فم دحنبغي تأكيده أف جودة عنصر واي اممو 

يات الفؤاد الذي رأى و اني حي، أو قؿ إلى محتجدو  ورفاألسموب الجيد وحده ليس شيئًا ذا باؿ إذا افتقر إلى شع
 ؽ.طاليجوز البوح بو عمى اإل الفيو الغزالي سرًا مف أسرار اهلل 

واسماىا، بؿ أنفسيا قيمة في الحياة  ائؽقحو ال بد مف التأكيد عمى أف الفؤاد أو الوجداف ىو أىـ النأ امك
بو مف غير أسموب رائؽ أممد،  د  سويداء القمب ال يعتف م بعالبشرية بأسرىا. ومع ذلؾ فإف الشعور الوجداني النا

 غنطة مأىولة بالفحوى الجواني األصيؿ العميؽ.ة ممإف الشعر العظيـ لغ.  ءاأو مف دوف لغة شفافة ىيف
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صطنعًا وىزيؿ القدرة عمى الخمب والخطؼ، بؿ حتى عمى االجتذاب. ومثاؿ مير و صما يكوف الت اً ر يثكو 
 ةيما يفتقر شعر ذلؾ الشاعر إلى التمقائية، أو إلى النك راً إذ كثي ـ،امت وأبيا اغص تيذلؾ معظـ الصور ال
ميمة. وفي كأو  ةميو ال تخطؤىما العيف ميما تؾ حسير ع افباديؿ عمـ. فاالصطناع والتاألعالطبيعية، في الغالب 

ثيؽ ـ و ا كاف ليا محتوى كريإذ إالالميسور أف تصاغ القصيدة صياغة أثيرية، ولكنيا ال ُتع د  في الشعر الباذخ 
 الصمة بوجداف اإلنساف أو بضميره الحي.

يـ لغة حية اندفعت حتى بمغت التخوـ القصوى لمكالـ، فصار العظيقاؿ بأف الشعر ف أ دداسي الف ؿعلو 
 ب،توصؼ بأنيا لغة خاصة داخؿ المغة العامة، حتى ليجوز القوؿ بأنيا تنتمي إلى مممكة المبا أف رو في الميس

ى غ إلكنيا ال تممؾ أف تبملو . ياومة، مثاًل( إلى المحاء والقشور، أو ما ىو في حكمياالمما ينتمي ضدىا )لغة ينب
مف المحاؿ أف يكوف ىنالؾ شعر متميز و رة. ار ىذا المبمغ الجميؿ إال إذا جاءت عذراء، أو مفعمة بالحيوية والح

حديث تكمف في لغتو الغاسقة ال إال إذا كانت ىنالؾ لغة متميزة. وليذا، فإف في ميسورؾ الظف بأف أزمة الشعر
 عميقًا، الميـ إال أف يكوف ذلؾ نادرًا وحسب. ثراً أف تترؾ في المتمقي أ عيأو الخاثرة، والتي ال تستط

قميا إلى ُافؽ تستحيؿ فيو إلى ن أو، فةلو مأالـ إخراج لمغة إلى ما وراء حدودىا يلعظاعني أف الشعر ي اذىو 
د مف لغة فريدة، ير ففي أف الشاعر العظيـ، الذي قمما يجود الزماف بمثمو، ىو كائف فريد، وال بد لمب ري عمو. وال
يجوز لو أف يقوؿ: أنا  حيثبعر المميز كائف يتماىى مع المغة، اشلا فإه دوف سواه مف الناس، بؿ وحد تخصو

مة بيف قائة وذلؾ ألف الصمة المغالة المغة والمغة أنا.  فمف الخطؿ أف يقاؿ بأف الشاعر يقبض عمى ناصي
عميؽ، بحيث يصيراف كائنًا واحدًا ذا ي الفي اتحادىما الكيميائ وأالشاعر والمغة إنما تتحدد في تساوي اليويتيف، 

 يقبؿ االنفكاؾ. وربما جاز الزعـ بأف مساحة روح الشاعر، بؿ مساحة الحو نىوية موحدة يندغماف فييا عمى 
ف المغة ال يبمغ بيو  يرلتماىي القائـ بيف الشاعر الكبا اروح أي إنساف، ىي مساحة لغتو بالضبط. ولكف ىذ

و ىما ك الحياة، بؿ مف يكابدىا حتى نقي العظاـ، مف يتحسس امة الشامخة، وىوالق شاعر ذيالي ف لو، إالامك
مف روحو، أي  رةرابشوبسبب ىذه المكابدة يتمكف الشاعر مف تزويد لغتو شأف المتنبي، وكذلؾ تمميذه المعري. 

سور الزعـ بأف الميمف الوجداف. ولكف في  وأنفعاؿ صادؽ عميؽ فتصبح شعرًا ألنيا انبثقت مف الفؤاد با يشحنيا
قصائد الجاىمية، وال سيما بعض المعمقات، وعمى لض اعبيد. ومثاؿ ذلؾ ج عرلشخشف قد يكوف جسدًا الب مو األس

 ئية الباىرة.ناتنبو لعظمتيا االستث داً أحاألخص معمقة عنترة العبسي التي ال أعرؼ 
*  *  * 

يشعر. ولكّف  ذيالف تعني ذلؾ اإلنسا إنما)الشاعر( العربية  ةممدركو المرء دوف أي تفطف أف كا يممو 
ال فإأ س،حستكوف وثيقة الصمة بمعنى الت فف أمينا ال بد ليا ( ىعريش) الناس  يعجمف و بالحساسية نفسيا، وا 

 ف.عتوىيم بؿاء، بيأغيشعروف، حتى ولو كانوا 
. ولكنو تعّرض لنكسة عاـ ، أو الوجود بوجوةاياف الشعر بألؼ خير يوـ كاف الشعراء يتحسسوف الحك دقلو 

ف الشاعر ينبغي أف يكوف الرائي األكبر، والقصيدة رؤيا أىا اخطيرة حيف استحاؿ إلى تيويـ، وذلؾ بذريعة مؤد
قبؿ قد وىب األدعياء فرصة كافية لمزعـ  فتستشؼ الغيب. فالزعـ الجديد بأف الشاعر يرتاد أصقاعًا لـ تعرؼ م

ًا ئمؾ أف يفيـ ما يكتبوف، ألنيـ مبدعوف بينما ىو ال يزيد عف كونو قار يم ال حتى بأف الناقد ؿبعراء، ش يـأنب
أو مف  و،اطحطحسب. ففي أواسط القرف العشريف ُأنجز استقالب ألسموب الشعر العربي ابتغاء تخميصو مف انو 

 ف شيئًا عمى مستوى المباب لـ ينجز قط. ولكصفتو التقميدية، 
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ابد أزمة المعنى دوف تكة انت القصيدة رطار فص، تو عمى التحسسقدر  لتجريد خسر الشعراو  التيويـ اذيبو 
لفراغ ا مىع عمى أحد مف األلباء. وبداًل مف أف تصير رؤيا، كما زعموا، فإنيا لـ تتعدَّ كونيا يقظة ؾذل ىأف يخف

في  أنؾ تشبو مف يعوـب ريدة حديثة، لف تجد محيدًا، في الغالب األعـ، عف أف تشعقصوحده. فحيف تطالع 
ّبييا المرء بالبخار الذي ينساح في شف يأالفراغ، إذ ال وجود لممعنى داخؿ بنيتيا إال عمى نحو شبحي. واألدؽ 

 الفضاء، حتى لكأنيا قد صارت صنفًا مف أصناؼ البحراف.
الميتـ  بقالحديث قد تفسخ في النمط األحادي، إذ ربما شعر المرا شعرعف ذلؾ، فإف معظـ ال الً ضفو 

، وفي كؿ مكاف عربي، مع تغييرقصي بأف ىنالؾ يطرأ عمى  ؼطفي دة واحدة يكتبيا الجميع وتظير كؿ يـو
 خ يتمتع كؿ منيـ بيوية الاذبو التفاصيميا، أو حتى عمى جمدىا، بيف الفينة واأُلخرى. وال مرية في أف الشعراء 

مناخو الخاص  ـ مفعرؼ الشاعر العظيت فحصؿ اآلخر منيا إال عمى لمحات وحسب. ولعؿ في ميسورؾ أي
 الذي ال يشاركو فيو أحد قط.

و توترًا تقيسو الحساسية الشاعرة، فينتج متعة ذوقية، فيؤثر في النفس، نكو  فؿ الشعر المتميز عقي الو 
ينا يتبدى وجو الشبو بيف الشاعر، أو الفناف بعامة، وى عدف خسيس إلى معدف نفيس.م مفا فيسيـ في تحويمي

ية في سحسالي يستقمب المعادف لكي يستقمب نفسو. وليذا، يسعؾ القوؿ بأف إسياـ االذ السيميائي القديـ فيوب
كتابة القصيدة الجيدة أكبر بكثير مف إسياـ الخياؿ والعقؿ مجتمعيف. فالحساسية ىي الينبوع األكبر الذي تنبع 

 لمرء لمحياة نفسيا.سة المعيشة، أو بممار ا ةداب كميا. وىي، بالتأكيد، وثيقة الصمة بالتجربة الحياآل منو
*  *  * 

ال يسعو أف يصير إلى الفذاذة إال إذا بني عمى فقو الذات،  يبدألال بد مف التأكيد عمى أف النقد ا ف،اآلو 
فقو الذات يمكف لمقولة الفاجع أو الكارث أف  ذي الطابع اليذياني. وفي يركمأ -بداًل مف عمـ النفس األورو

« بة يالط »شرية بأسرىا، وال تدانييا عمى صعيد األىمية أو القيمة سوى مقولة الب اأُلس في الحياة ةلو تكوف المق
تستوعب لماذا  أفؾ مموحدىا، وىي كممة تشتقيا المغة العربية مف الطيب الذي ىو العطر. وعمى ىذا الضوء ت

صعب. وعمى ا األنيا األندر، ألنيأ ىديا ىي األرقى بيف جميع األجناس األدبية، باإلضافة إلاجيكانت التر 
مع الجنازة، كما قاؿ الشاعر صالح بف  تقىلاألساس نفسو يتضح لؾ السبب الذي يجعؿ العرس يصمت إذا ا

 عبد القدوس.
ف إلى الما بعد، أو حتى إلى ما نيمبدأ الضيؽ بالمعطى والحو ى ذيني اإلنساف عمى مبدأ الحمـ، الب دقلو 

ذه وقائع ال يأبو ليا عمـ التحميؿ النفسي، الذي وىة. زىالعيد والنرس و مبدأ بني العالذا ى ال يناؿ وال يطاؿ. وعمى
مف ة زمح سافناإلف جيؿ أي يوف الشعور، وكأف الشعور قشرة ال قيمة ليا، ألنيا غالؼ الالشعور فقط. غفؿي

نو ليبدع بسبب ضيقو بتجربتو المحدو ني األشواؽ والمتاقات ال قواميا. حوؿ وضحالة فحواىا ون ةداية ليا بتاتًا. وا 
 فاإلنساف في ُأسو المضمر حنيف واشتياؽ.

ؿ )وىذا ما يفّسر النواح عمى تموز(، فإف اثنتيف مف الديانات الثالث األكثر و األ ف الفاجع ىوأ امبو 
تسب ني ، تبدآف مف برىة األلـ البشري حصرًا. وليس بالصدفة أفحيةلـ، وىما البودية والمسيعاالي انتشارًا ف

نادًا إلى ىذه الحقيقة تسوا. بؿ أكثر، إلى ىاتيف الديانتيف المتيف يدشنيما مبدأ الحزف والشقاء الـ،نصؼ سكاف الع
الفجيعة اف زير وآتيس وسواىا مف أديأو و  وزموتس نيأفرز أديانًا مثؿ ديانة أدو ي لذا نممؾ أف نستوعب السبب

 والنواح.
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مع األلـ البشري، ومع كؿ ما ىو ذو صمة قًا امة؟ إذف، كف صادقلايد أف تكوف شاعرًا فذًا باذخ ر ت ؿيف
 وعميقًا في آف واحد. اً ادقصبالضمير واألخالؽ العالية، 

*  *  * 
 تزاجاإناب التي إذا حضرت جعمتيا سبألا حبذا التماّس مع بعض النماذج الشعرية ابتغاء معرفة ف،اآلو 

ذا غابت حرمتيا مف كؿ امتياز.ة نيف  عظيمة، وا 
ية ر لبشاأنتجتو ي لذا ية الِصمَّة القشيري التي أراىا واحدة مف عيوف الشعرعين لنموذج األوؿ فيوا ماأ

 ىي تبدأ بيذا البيت الحزيف:. و موك طواؿ تاريخيا
  ا نجـدًا ومـن حـل بـالحمىودّ ا قف
 

 جــــــد  نــــــدنا أن ي ود ــــــاوقــــــّل لن 
 مغ ذروتيا بيذيف البيتيف، وخاصة بثانييما:تبي وى 

ــــوأ ــــم أنثنــــير ذك ــــى ث ــــام الحم  أي
 

 خشية أن تصـد ا نمبدي ك مى  
 وكأنمــــــــا ىمنـــــــو لمقنــــــــا خ نـــــــاكأ 

 
ـــــام راحـــــ  ـــــى األي ـــــا م  م أن نتجمع

ه البرىة يبمغ الشعور المتحّسر الممتاع ذروة أصمية قمما يبمغيا في أي موضع آخر. وال ريب في أف ىذي وف 
ومف ىذه الفصيمة المألومة مود. يمة وأجدرىا بالخق ااألدب الذي تنتجو الموعة ىو أسمى أصناؼ األدب وأعظميا وأكبرى

 كي. سبعض مسرحيات شكسبير وبعض روايات دستويف
مف  يركثالىـ ما في األمر أف أسموب العينية يجمع المدانة إلى المتانة، شأنيا في ذلؾ شأف أ عؿول

، أو واحديد الجماؿ في آف دشلالقصائد المعاصرة ليا. فالمغة جميمة ورصينة مثؿ شجر الساج الشديد الصالبة وا
ؼ األساليب خير أنماط المغة الشعرية اأصن مثؿ الخيزراف الذي ىو لدف وقوي معًا. وربما كاف ىذا الصنؼ مف

الجاىمي واألموي، فإنو  عرلشا لؾ شأفذي ف نوشأوأقدرىا عمى التأثير. ومع أف ُأسموبيا ليس تصويريًا بتاتًا، 
ي إلى أف ركود الخياؿ التصويري مف شأنو أف امر لا عاءداالويدحض ذلؾ  ،دإنجاز معجز يتأبى عمى كؿ تقمي

ورة، وأستاذىـ أبو تماـ في القديـ والحديث، لـ يدركوا أف أعظـ القصائد يؤسسيا صال ةيرّمد الشعر. إف دعا
 ة أيًا كاف مستواىا.ر وليس االستعا ي،لحا الوجداف
صالة الوجداف وصدقو مع نفسو ني أعمؽ والصدؽ، أعلا س عمى مبدأسأتت امخفى أف تمؾ العينية إني الو 

الحمد هلل الذي جعؿ »بيذه الشذرة الوجدانية التي قاليا ابف عربي:  ةملصاومع اآلخريف. كما ال يخفى أنيا متينة 
 ةتعبير حي عف أكثر األشربة مرارة، أو عف أقدر األحداث إنتاجًا لموع ياأنوبما «. ؽذات أسكأس الفراؽ أمرَّ ك

 يا بالضرورة إنجاز أدبي نبيؿ وعظيـ. فإن الشعور بالشقاء،و 
ف الحميـ الطيب المفقود، كما أنيا تقدـ اإلنساف بوصفو كائنًا مغموبًا عحث بإلماع مرئي إلى أنيا ت اييفو 

 عني أنيا صورة الغتراب خانؽ كئيب، أو شكؿ أدبي لشعور بمغ مف المكابدةي ئيات. وىذاناالى ومنفيًا إلى أقص
ف ىذه التحفة أؿ بو ، يجوز القذالي. و ـ النبيؿيّ مطالة أصمية ال يعيشيا إال أىؿ الروح كابدتياىا. ولكنيا منم

تبؽ ست لـالشعرية ىي صرخة االغتراب التي استحالت إلى شعر ىادئ رزيف يجيؿ الصخب واليزؿ، حتى كأنيا 
ىو جد نادر، ر، و ؼ مف أصناؼ الشعنصلمف الشعور بالبؤس سوى محضو ويقيف أمره. ولئف تأمؿ المرء ىذا ا
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ف مف أف الحقيقة النيائية التي ما بعدىا حقيقة فضاًل عف بعض المسرحيات المأسوية الخالدة، فإنو سوؼ يتيقّ 
 تو، أو لطبعو الخاص.الذؿ لشارط األو ا ىوي إنسانية بتاتًا، ىي الضمير الوجداني الذ

*  *  * 
حواؿ، ولكّف في ميسورؾ أف تضعو في ف األلعظيـ بأي حاؿ ما رنموذج الثاني فال ينتمي إلى الشعال ماأ

ستويات الشعر يتوسط بيف المستوى العظيـ والمستوى المتيافت، أو مف م فصيمة الشعر الخالب، وىو مستوى
 قؿ تغنييا فيروز الباىرة الخالدة، وىذا مطمعيا:عد عيالزائؼ. إف ىذا النموذج الثاني قصيدة لس

 اننصأالذي استسمتو ا ذ ياض ينأ من
 

 رو والبان؟سلان أنتض فداك أين م 
 نافما ءاق بابن الجار جير  ضلو أ  من نير أىمي ل تمر بنا نتك إن

الحمـ، إذ و  لةمااء تحاوؿ أف تنبثؽ مف فسحة الثيفليا أف ىذه القصيدة القيثاريةو تاذ يف و جد  ناصعى ماوم
واقعية لمغة،  لقد صارت مثااًل عمى السمة الالحتى ، بؿ إلى أثير، ىقية إلى موسمغالؿ لقد استطاعت أف تحي

وة خمب ذي قدرة نادرة عمى االستيالء. فمما ال يخفي أنيا استحالت مف برىة غة قمال ؿوكذلؾ عمى إمكانية جع
 الة.ملثا ىةبر ى إلالداللة 
نقصيا أو درؾ لف يفوتيا أف ت ةقئذه القصيدة ال تكابد أيما بؤس أو توتر أو قمؽ. وليذا، فإف الذاى فكلو 

غيا إال أولئؾ الذيف تطوى ليـ المسافات. يبم ي التحاجتيا إلى العمؽ، أو عجزىا عف البموغ إلى تمؾ البرىة ال
ذا الطراز الذي يقع في منزلة بيف المنزلتيف. كما أف ثمة ى مفي والحقيقة أف معظـ شعر ذلؾ الشاعر المبنان

ال تتأبى عمى االنضواء في داخؿ ىذه الفصيمة الثانية التي تتوسط  يمة،د الحديثة والقدئاصعددًا كبيرًا جدًا مف الق
والوضاعة. فمما ىو صادؽ في ذىني أف الوساطة ذات السمة البرزخية ىي في صمب الحقيقة، أو  رفعةلف ايب

 ا، وليس عمى حاشيتيا. يتنم في
لخواء األنيؽ. وىو يتألؼ سـ ادت أف ُأسميو باتعانموذج الثالث فمأخوذ مف شعر نزار قباني الذي لا امأ

 مف ىذيف البيتيف المموَّىيف:
 بيبــــيلوني مــــا اســــمو حســــأت ل
 

ـــيكم ى خشـــأ   الطيـــوب و ةءـــ م
 لــــــو بحـــــــت بـــــــأي حـــــــرف هللوا 

 
 الميمــــــك فــــــي الــــــدروبس كــــــدت 

نو يتألأل أ عأف ىذا القوؿ ليس شعرًا بتاتًا، وذلؾ ألنو ال يّدخر في نسيجو أيما شيء ذي باؿ، مي ندوع 
اضطرابًا، إذ ىو ال يزيد عف وال  قاً مغرار بأنو نفيس كالدر والياقوت. وال يكفي أف يقاؿ بأنو ال يكابد قاأل فيوىـ

اتنة ممساء. ولكف ىذه األناقة الخاوية ال يسعيا ف اظلفميؿ، أو بأج يز ب ىكونو مبالغة جوفاء استطاعت أف تتزيّ 
قدرة الكافية عمى التمييز بيف المتّوـر والسميف. فالفرؽ ؾ السراره، ألنو يممأو  أف تنطمي عمى الخبير بخفايا الشعر

 .اجكيماطبيعي والجماؿ الذي يصنعو اللا ؿامجزؿ وبيف الشعر العظيـ ىو تمامًا كالفرؽ بيف الالنا نمطلبيف ىذا ا
بوي الالىؼ الحميـ، أو بشنأ عمو  ـ ذلؾ الحب المترن حر و يحاوؿ أف يتبدى وكأنو ميموـ بذلؾ الغراـ الصِّ

ع المرء، إف كاف في األلباء، أو يقن فؾ أمنشواف، بؿ حتى بالتناسـ مع الوسيـ ذي اليوية األثيرية، فإنو ال يمال
لـ يستقبؿ المتنبي نفسو. ومما ىو ناصع أف ىذا ا كمو في الحّساسيف، مع أف العالـ العربي كمو قد استقبم
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ف في وسع التزوير المتقف الصنع أف ينطمي مى أؿ عف كونو آية عقي الصنؼ مف الشعر المصطنع المموَّه ال
 ة الناس. يبلاغ ىعم

*  *  * 
لمتنبي التي ا دةصيسيما ق لعودة مرة ثانية إلى الشعر العظيـ، فحبذا التنويو ببعض القصائد المتميزة، والا دىول

 ـ، والتي مطمعيا:ٕٜٙقاليا بمناسبة سقوط مدينة حمب في أيدي الرـو سنة 
ــــال مــــا ــــا رســــول ن ــــا جــــٍوض ي  كمن
 

 لمتبـــــــوىـــــــوى وقمبـــــــك الأ نــــــاأ 
القصيدة الرائعة التي ال أظف أف أبا الطيب قد كتب قصيدة أجود  هىذ افكرة الكبرى التي تنبثؽ منيالا أم 

منيا، فيي الخيانة التي صّرح بيا تصريحًا في مطمعيا الغزلي، ونوه بيا تنوييًا حيف جعؿ الروـ أماـ سيؼ 
 ،ضبع عظ نظرًا لشدة تفاعميا بعضيا مفالاألا األسموب فيو عالـ تموج فيو موأ. خمفو في آف واحد فمالدولة و 

، نتيجة الموقؼ دي الذي اتخذه اإلقميماف يالحا وذلؾ بسبب االضطراب العاـر الذي خمقو الشعور باليزيمة أماـ الرـو
 العراقي والمصري يومئذ.

أف يوظؼ اإليقاع أحسف توظيؼ. ونظرًا يدة و ىذه القصب عستطاع األسموب الرصيف الذي تتمتا قدول
وكأنيا اندالع حر لحنيف يبتغي مواجية البطالف بالخمؽ، حتى لكأف تبدت  قويلالتحاد المغة بالمحف المعبر ا

كار ىويتيا أو طاقتيا المبدعة، وحتى لكأف القصيدة نفسيا تعويض عف الخسراف الذي بتالا الشاعر يشارؾ قوة
. فمئف كاف ثمة دمار في الواقع الخارجي، فثمة عما ياوتحمب حيف ت ةنيألـ بمد  داخؿ ـيت رتحت ضربات الرـو

 الشعر، أو في فسحة القوؿ.
*  *  * 

، إذ لعؿ نظرة مف ىذا القبيؿ أف تساعد المرء زييمجندعنا ننتقؿ إلى بعض النماذج مف الشعر اإل ف،اآلو 
مف أف نضع في الحسباف ما فحواه أف أية ترجمة لنا كف، ال بد لو  عمى استيعاء النمط العالي مف أنماط الشعر.

ر مما تنفعيا، وذلؾ ألف الترجمة مف شأنيا أف ترغـ القصائد عمى أف تخسر كثأية ر سوؼ تضر بالنصوص الشع
 «.ع في الترجمةضيي ما»د الشعر بأنو حدد ق kipling نفوانيا. ومما ىو معمـو أف كبمنغعو  ياالكثير مف زخم

جميزي اإلن رشاعم، وىي ل«نير الواي»أو « دير تنترف»تي تستحؽ التمجيد فعنوانيا ى الصيدة األولالق امأ
. )االثناف اآلخراف ىما اميك وليـ وردزورث، وىو واحد مف ثالثة شعراء ال يضارعيـ أحد في المغة اإلنجميزية

شعري داخؿ مجاؿ المغة ب الفي األسمو  بالستقا ظـأعشكسبير وممتف.( فمقد استطاع ىذا الشاعر الفذ أف ينجز 
ولة، فكأنما ىو يرفض ذلؾ التعقيد الذي رسخو شكسبير بخاصة والسي ورةعاإلنجميزية، إذ لقد جعؿ الشعر وسطًا بيف الو 

 واإللزابيثيوف بعامة.
 ؽبع أف يكتشؼ الطبيعة بوصفيا ينبوع سعادة وفرح. وىذا اكتشاؼ لـ يساطتسا وـ ما في أمره أنىأف لكو 

ف اكتشؼ أوؿ م إنو امؿ بتاتًا. كما أنو قد أضفى الكرامة عمى البساطة والبسطاء، أو قؿحو كإليو عمى ن
نبؿ اإلنساني واإلخاء الحميـ الو  حيجماليات البسيط بيف الشعراء المحدثيف، إذ لقد تمكف مف مالمسة الدؼء الرو 

 الذي تدخره أكواخ الريفييف الطيبيف.
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ور الطبيعة في خارجيتيا البحتة، وال بعدما يضفي عمييا الشعر  تصيدة أنيا الصقلا في أمر ىذه ام ـىأو 
 وسفت الذات وفحاوييا الخالصة، كما فعؿ ابف خفاجة األندلسي، بؿ إف الشاعر يبمغ إلى نحتوياممف  شيئاً 
و عمى مى تعرؼ عمييا مف خالؿ الطبيعة، أو يكتشؼ صمة التماىي القائمة بينو وبينيا، بحيث ال ينصبّ وي

اعر الفذ أف يحيميا إلى ع الشاستطاجود، بؿ عمى وحدة األنا والعالـ، أو قؿ وحدة الروح والطبيعة التي الو  وحدة
، فإنؾ تشعر معو «بشيء عميؽ االندماج  ـٍ ساشعور » وثف جدير بالعبادة، عمى حد قولو. وحيف يييمف عميو 
ؿ الروح. وىذا يعني أنو إذ يتقرى الطبيعة ف أجلمروح وم اً يمبأف الطبيعة لـ تعد في الخارج، بؿ صارت لونًا داخ

الجوانية المحضة مف حيث ىي الخارج وقد صار صنفًا مف أصناؼ  ويتحرى سريرتيا، فإنو يتحسس سريرتو
مى األصالة، بينما تبدت الطبيعة وكأنيا صارت الروح وقد تخارج وُأعطي لمعياف عف ساالداخمية التي ىي اإلن

 دراكو لمطبيعة ال ىو بالذاتي والإ راص دأعطي لمبصر والبصيرة في آف واحد. ولذا فق ؿقالبحت، أو 
نما ىو شيء ثالث ال يعنو لمتسمية أو لموصؼ الدقيؽ. فالشاعر يخمؽ صورة الطبيعوضوعيمبال ما  درقب ة، وا 

مع  ىد كي يتحداجيتتمكف الطبيعة نفسيا مف أف تخمقو ىو نفسو. وال يشبيو في ىذا األمر سوى الصوفي الذي 
 مفيوـ اتحاد حموؿ أو تماٍه مطمؽ مييب.  الجوىر الال

ظيمة جدًا، وقمما تجد ليا نظيرًا في تاريخ الشعر العالمي كمو، وذلؾ ألنيا ع يدةصق «تنترف ريد» فإ
 اً يجالفريد وحده، وليست استحضارًا خار  دلفر ايد طبيعي فردي موغؿ في الخصوصية، ال يراه إال شلمذ تصوير ف
أنتجتيا العيف  ا تؾ كميمة أو حسيرة. إنيا قصيدةيمم قطعي الكمي، أو العاـ الذي ال تخطئو عيف لطبيلممشيد ا

ؿ. ىذا فضال عف األسباب بق مفاألشياء يانعة طازجة عمى نحو لـ يره أي شخص آخر  ىتر  يالخاصة الت
ء. وىينا بالضبط تتجمى بسواىر، سواء و جلالسابقة التي أكدت ما فحواه أف الجوىر ىو العمؽ وأف العمؽ ىو ا

لـ يستطع البموغ إلى ىذا المبمغ الباسؽ في أي يوـ مف  مزيتيا اإلبداعية النادرة. وعندي أف ابف خفاجة األندلسي
 بيعة في الثقافة العربية.طالء األياـ، مع أنو أجود شعرا

*  *  * 
مرثية كتبت في »ىذا العنواف: حمؿ ي، والتي تار غنموذج الثاني فيو تمؾ المرثية التي كتبيا توماس الا أم

و الشعراء الكالسيكيوف بني عا تجمع رصانة الشكؿ الذي (. ولعؿ أىـ ما في أمرىا أنيٓ٘ٚٔ« )مقبرة ريفية
السابقوف إلى ذلؾ الموضوع الرومانسي المستجد والمؤسس لتيار طارئ عمى حركة الشعر اإلنجميزي كمو. فيذا 

مف الموضوعات األثيرة لدى وردزورث الذي بدأ الكتابة بعد مضي أقؿ مف  احداً سوؼ يصير و  فياالىتماـ بالريفي
 ةياعمى ظيور المرثية. كما أف بعض الشعراء، والسيما غولد سمث وكراب، قد اتخذوا مف حنصؼ قرف 

اف لمبني فاعف ىذا اإلتق الً فضو  ىذه القصيدة العظيمة بقميؿ.ر نشد حيف موضوعًا لبعض قصائدىـ بعاللفا
 لعصور السابقة، إذليا أسموب لغوي نجا مف ذلؾ التعقيد الذي ىو صفة األساليب في ا« المرثية»لشكمي، فإف ا

 هتري لغة الشعر. ولكف أىـ ما تّدخر يعد ق طبو موب ىينا معتدؿ، يتوسط بيف الجيامة الموروثة وبيف أي ىساأل
ما كاف لتمؾ القصيدة أف تعرؼ دربيا إلى ه لذ لوالإ ،اصر ىو ذلؾ الشعور المتعاطؼ النبيؿ األصيؿنع فم

لعاطفة أو الوجداف العميؽ. وال امة دياؿ التصويري في خصة أمرىا أنيا تمكنت مف توظيؼ الخالخو . دو الوج
دماج األصمي بيف ىذيف الطرفيف، أو ىاتيف القوتيف الماىويتيف، ىو واحد مف ناالو أ، ريب في أف ىذا االلتغاـ

 عمييا الشعر العظيـ. ترسخلتي يا سأىـ اأُلس
*  *  * 
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عؿ العنصر لج. و ر لمشاعر س. ت. كول« ـالبحار القدي»لنموذج اإلنجميزي األخير فيو قصيدة ا اأمو 
اأُلسطورة، بؿ المستمد مف روح األساطير، أو مف مممكة  كؿبشو بلشالصانع لممزية فييا أف يكوف شكميا الشديد ا

. وكثر ىـ الذيف الحظوا أنيا شديدة الشبو بحكاية مف حكايات ألوؼؽ لممر اخاألحالـ، بؿ مما ىو غامض أو 
ر. فيي نموذج حقيقي لمشعر في صمتو بالحمـ واأُلسطورة، يبكث أعمؽ مف تمؾ الحكاياتألؼ ليمة وليمة. ولكنيا 

ما  إذا فإنؾ ،ؿو متالئو بفحوى يأتي مف العمائؽ السحيقة األغوار. وألنيا تشع متعة الحكاية في أساسيا األاي وف
 قرأتيا مرة سوؼ تظؿ تتذكرىا باستمرار، أو تتذكر متعتيا عمى األقؿ.

 لالبا بؿئ إلى عوالـ كميا ينع وبكارة، مع أنيا مفعمة بالغموض، ر لقاافي أمرىا أنيا تأخذ  ىـ ماأ ؿعلو 
وؿ وحتى ر األالسط فم يقيف الذي يغمغؿ في نسيجيا ألوؼ. فمناخيا بأسره ىو الالمعقوؿ بأـ عينو، أو إنو الالم

 طشعال وبالطائر. إنو عالـ يفتؾ ؿ قتا دمالسطر األخير. ولكـ ىو قاس ذلؾ العالـ الذي يعيش فيو البحار بع
ة لالغتراب ولوعتو المريرة. وىي توحي بو إيحاًء زيرمة ر صو القاتؿ، مع أنو ال يتألؼ إال مف الماء وحده. وىذه 

 عؿ الفحوى شديد العراـ داخؿ بنية القصيدة.ف تجورة أصلادوف أف تذكره قط. ولكف مف شأف ىذه 
حية النبيمة. وال موضوع ليا يلمساو خفي مف جوىر الديانة ب اعتقادي أنيا نص منسوج عمى نحمص يفو 

ارتكاب الجريمة، ثـ الخالص مف الخطيئة بواسطة المحبة والتعاطؼ حتى د بعـ سوى االغتراب عف الذات والعال
يخفي محتواه أكثر مما يشعو. أما شكميا القصصي المتوتر فيو شكؿ المكابدة بير رمز ك ايمع قوى الشر. إن

مؾ أف مي الة مف غربة اإلثـ الخانقة، بؿ حتى مف عالـ يحكمو الشر و النجاشيا اآلثـ في سعيو إلى التي يعي
التي تنبع  وىي محبة،لا يصير إلى الطيارة مع أنو مصنوع مف الماء حصرًا، إذ ال خالص إال ذاؾ الذي تأتي بو

وعقاب وخالص بالمحبة. وىذا  مف سريرة اإلنساف. إنيا ليست حكاية جريمة وعقاب وكفى، بؿ حكاية جريمة
وروبية، بعدما استمده مف روح المسيحية، ىي بيت األة يعني أف المحبة، ذلؾ الدرس الذي رّسخو دانتي في الثقاف

 صيدة، بؿ تضعو في مركز األشياء.قلاالقصيد، أو العنصر الذي تعّوؿ عميو ىذه 
*  *  * 

ـ أقدـ منو أيما شيء كنموذج لمشعر العظيـ. ففي فمت الشعر الحديث عف سابؽ عمد وتصميـ، إذ لأغ قدل
بعدىا بقميؿ. ومما  وأ ى،ذ الحرب العالمية األولنط ماقناعتي أف آداب العالـ كمو قد ظير عمييا التدىور واالنحط

ضاع مستمريف، وأننا، نحف الجنس تاو نو ليس ىنالؾ مف أدرؾ أف التاريخ البشري في انحدار أ نيجايثير استي
سره، نتقيقر باتجاه الحيوانية، أو أقمو صوب اليمجية الصريحة، بعدما استطعنا أف نمّوه بربريتنا ي بأالبشر 

نوا سّذجًا، بؿ مغمى عمييـ، أولئؾ الذيف بنوا فمسفة أو نظرية عمى مبدأ كاالحضارة والرقي. ولكـ  رمظيبلنظيرىا 
. فال  وفقيذو و  ور وحدىـ. وأىؿ الحضور حدسيوفالحضرية في أف الحقيقة لـ تمنح إال ألىؿ م التقدـ المزعـو

 مما ىـ نظريوف.ر كثأ
ف جانبيا المادي ازدادت سّ تحا أف الحياة البشرية كمم ؿتأمليستطيع األلباء أف يمحظوه بعد شيء مف اا ممو 

الوفرة مف  بتت التجربة أف الندرة أرأؼ باإلنسافثأ أمعنت في خسرانيا لعذوبتيا أو لنكيتيا الطيبة. فمقدؿ ب ،سوءاً 
، وما عاد أمامُو إال أف يتعفف   .بطءبومف مفرزاتيا الخبيثة الدميمة. ويبدو أف ىذا العالـ قد أزمف فيـر

؟ ألف الشيء ال يحضر إال إذا خةامش ف يكوف شاعرًا كبيرًا ذا قامةأي ف أخفؽ شاعر عصرنا اذامل
الحديثة أنتجت مفارقة لـ تعرفيا أية  لحضارةفاة. عدومة في ىذه األياـ الكابيم مةعظحضرت شروطو، وشروط ال

ؼ خر مار. وىذا يعني أنيا تز ديا نحضارة أخرى مف قبؿ، وخالصتيا أف الحياة المعاصرة ظاىرىا عمار وباط
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ترسيخيا في و  ةر بالنعمة أو بالسر. كما أنيا تمكنت مف توثيف السمععو ش كؿلقشور وتتمؼ المباب، أو تفسد ا
وكثر ىـ الذيف ال و. وعن ؾميما ي ة، أو االستيالؾ، أبعد األصناـ عف أي عموّ لسمعمركز الوجود اإلنساني. وا

ذا ما استيمؾ روحويتيمؾ السمع بإفراط إنما يستسف يييدركوف ما فحواه أف اإلنساف ح ال يبقى و إنف مؾ روحو، وا 
ح، الميـ إال إذا و الر نتج أيما شيء مما يصمح ليكوف مف أجؿ ي فأمامو سوى االنحطاط، فال يعود قادرًا عمى أ

 . فمكاو جاء ذلؾ لمامًا، إذ ال ريب في أف ناموس االستثناء يعمؿ في كؿ زماف 
وكنيو وجممة رعوشو. فكيؼ لو أف  ضومحو ذات اإلنساف أ مؾستطاعت الحضارة الحديثة أف تستيا ،فذإ

الية مف شأنيا ع يةج أيةمف االنتماء إلى  لفردغير ذات؟ كما استطاعت أف تحـر اب افكف مينتج شعرًا أصميًا 
الوالء الذي قد يكنو المرء لمعمّو ىو  في أفراء م ال. ففي رفعو إلى درجة الكماؿ ىـساي أف تشكؿ مثاًل أعمى

ذا ترمدعظؿ فعاألكبر لكؿ  رؾمحال كؿ إنجاز رفيع. كما  رذعت وحلر ا يـ. أما الالإنتماء فيرمد الروح، وا 
 اطير إلى ىامش الحياة أو إلىساألر ب عف وجوه األشياء، وأف تدحديثة أف تميط الحجالح ت الحضارةاعتطاس
ياؿ أو تمده لخا ذية عمى أف تغر ادق فمـ تعد األشياء، وقد حرمت مف االستسرار، دي،اا الحيادي أو الرمفيصير 

 إال بالطفيؼ مف الفحوى وحسب. 
وليما عبادة المادة، أو السمعة، ببيف عمى األقؿ، ألى سي ميسورؾ أف ترد أزمة الشعر الحديث إف رصا اذكىو 

نتشار االة والعقائد اإلديولوجية التي كانت شديدة عصنالة العمـ واسطواب وثانييما طرد األسرار مف جوؼ األشياء
 مفز  زمف عمـ وصناعة معقدة، وليسو ى ىفال يخفى حتى عمى األطفاؿ أف زمننا الراا مم. فطواؿ القرف العشريف

ما أكده المختصوف بانييار الحضارات أف العمـ والصناعة صفتاف خريفيتاف، أي تأتياف في وآداب وفمسفات. ومفنوف 
 الشامؿ. عضاتعمر الحضارة، وىذا يعني أنيما تنذراف باال اخرو أ

و، عمى حد قوؿ التراثييف، فإنو شديد تيئىذا الشعر الحديث يكاد أف يكوف قد خسر لبابو، أو ماف أ امبو 
 فزيونية التي تشاىدىا في المساء لتنساىا في الصباح. أما مثمبتو الكبرى التي تشمؿ شطرهو بالمسمسالت التمالشب
تخييؿ أو التشكيؿ، واألصوب أف يقاؿ لصالح التجريد لظـ فيي ركود الوجداف أو العاطفة لصالح مبدأ اعاأل

ر محتوى تقريبًا، إذ ال لجوىر، أو صار بغياع ا. كما أنو بيذا النزوع السديمي قد أضىو حوالتيويـ وتبخر الف
ألشباح، إف كاف في ميسور أحد ا يدص الإبو شلقصيدة الحديثة ال يا فيى مبالغة في القوؿ بأف البحث عف المعن

 د.صيمثؿ ىذا ال سار يمأف 
ضو، وتكتمو عمى محتواه، إف كاف لو و مغمف أزمة الشعر الحديث في طبعو السديمي، أو في كت الو 

كمف في عجزه عف البموغ إلى صميـ النفس، أو سويداء الفؤاد، ذلؾ البموغ الذي ال ذو باؿ حقًا، بؿ تتوى مح
لؾ العجز ىي أنو يجنح جيرة صوب توثيف ذة عممكف. و مجو و يعجز عنو الشعر القديـ، بؿ ينجزه عمى خير 

ي غمطة كبيرة ال وى ىحسوـ عندي أف أسبقية الشكؿ عمى المحتم وموف. فمما ىمضالب الشكؿ عمى حسا
ضارعيا إال تمؾ الغمطة التي ُتسّبؽ المضموف عمى الشكؿ. وربما جاز الزعـ بأف توثيف الشكؿ ىو عالمة مف ت

 ف األدلة عمى ميميا الواضح نحو التخشب الذي مف عادتو أف يميد لمزواؿ.مو ، أيثةدعالئـ انحطاط الثقافة الح
فحرمو مف أف يكوف شعرًا عظيمًا؟  قؿ ما الذي غاب عنو ؟ أوترى، ما الذي ينقص ىذا الشعر المعاصر

، ـقيع ينقصو الوجد والوجداف الحميـ، وينقصو الشعور األصيؿ باالغتراب، أو مكابدة الضياع في عالـ ماحؿ
بف األبرص في معمقتو المعروفة.  ديب، عمى حد قوؿ ع«أرض توارثيا الجدوب»بغير قيـ وال قواعد، حتى لكأنو 
 إال عمى ندرة وحسب.وليذا، فإنو ال يجذب وال يخمب 
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*  *  * 
طور تاريخي متيافت خائر، معضالت تافية سخيفة ال تثير الثقافات ما  وىو  ،دار الزمف الجديثأد قل
ماىية؟ إف لـ اأة، الوجود عقاإال حيف يتبدى عمييا االنييار. أييما أسبؽ، الصورة أـ الييولى، الفكرة أـ الو ا يشاكمي

ىيولى بغير صورة. وما  مفا وملى، يو ى يروتّرىاتيا البمياء. فما مف صورة بغ وروبا وحذلقاتياط أىذه ىي أغال
بغير وجود، وما مف وجود بغير ماىية. أما الشكؿ  ةىيمامف فكرة بغير واقعة، وما مف واقعة بغير فكرة. وما مف 

مد إلى التوازف بيف ر. وينبغي أف نعاآلخف عزؿ عتعذر عمى أي منيما أف يكوف بميو  والمضموف فشيء واحد بعينو،
لواحدة، بعدما طغى أحدىما عمى اآلخر طغيانًا قضى عميو أو أحالو إلى ىالـ. بؿ إف عمينا ا قةور ىذيف الوجييف لم

 بدعة في تاريخ النقد األدبي.لا وأف نترؾ أمرىما لمغربييف الذيف ابتدعوا ىذه ،فيتظفمؼ عف التمفظ بياتيف الكن أف
مى نحو مضمر. وربما كاف ع مالغاىأ قدالطرفيف، فإنو يكوف  يفىذف توازف بيالمرء بمقولة التـز الف لئو 

راىنة التي أحالتو إلى طحمب يتعّفف في لىذا االلتزاـ حصرًا ىو الباب الوحيد إلخراج الشعر مف أزمتو ا
تجربة، أو لتـز الشاعر بالذا اإ إال جالي مف كؿ ما ىو ميـ. فال مخر خلامستنقعات التيويـ والتجريد والعماء 

ال جح في جعميا تمتغـ مع الخياؿ في ممغمة واحدة، األمر الذي يحتاج إلى موىبة ن ذاإ بالمعطيات العيانية، وا 
 ىذا يعني أف الوساطة ىي خير األمور، بكؿ تأكيد.و  أصمية حتمًا.

 
 

*  *  * 
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 الشعر والحساسية

نشاط روحي يستيدؼ االستنكاؼ المتعالي، أقصد لئف نظر المرء إلى اآلداب والفنوف بوصفيا نتاجًا طيبًا ل
االنفكاؾ مف الضرورة، أو مف شبكة المياومة الرثة، ابتغاء ممارسة العمو، فإنو يكوف بذلؾ قد صدر عف مبدأ 
فحواه أف تمؾ اإليقاعات المعرفية كميا إنما تنبثؽ مف حساسية خاصة ترخـ في ُأس النفس، مع سواىا مف 

تؤلؼ شطرًا كبيرًا مف ماىية اإلنساف، والتي تسيـ أّيما إسياـ في إنجاز قيمتو ونفاستو الخصائص العميا، التي 
 وجالؿ مقداره وثراء معناه.

ولعؿ في الميسور االبتداء بالتشديد عمى أف فعؿ التحسس، الذي ال يصير اإلنساف كائنًا روحيًا إال بفضؿ 
لفحوى مف األشياء الخارجية، إذ ال ريب في أف نشاطو الدؤوب، ىو وحده القادر عمى استنباط الداللة وا
 االنحالؿ. تقبؿ ال وحدة في بالخارج الداخؿ يمحـ أف ،الحساسية ىي المالط الذي يممؾ، بفضؿ ما أوتي مف حرارة

 ما كؿ مف المباب استخالص عمى وقدرتو التحسس زخـ سوى ليا مصدر ال جيد أدب( )أو شعر كؿ قيمة فإف وليذا،
 الوجدانية، المعرفة أو الحساسية، ألف وذلؾ والصواب، الخطأ لمثنوية يعنو ال الذي الوجداني دالؿاالست برسـ ىو

 كميا. الباطف سجايا بيف األنفس السجية منيا تجعؿ أف السمة ىذه شأف ومف الدواـ، عمى محقة
 أخرى مجاالت إلى هيتعدا بؿ والفنوف، األدب إنتاج عمى وقفاً  ليس الحساسية نشاط أف أحد عمى يخفى ال وقد

 جاز )وربما والعالـ، النفس بيف الرابطة العالقة بوصؼ المتخصص الذاتي والتفمسؼ التصوؼ أىميا لعؿ كثيرة
 وفي الحساس(. التفمسؼ أنواع مف النوع ىذا عمى األمثمة أفضؿ ىـ وبرديائيؼ وشوبنيور كيركجور بأف الظف
 االستحضار. عمى عصيّ  لغياب روحي تفقد شكؿ التحسس يأخذ األحياف بعض

 وىي واحدة، صرفية أرومة مف «الفؤاد» لفظة مع ينبثؽ الذي والتفؤد التفقد بيف فقيية صمة ىنالؾ تكوف وقد
. نحو عمى الخسراف، أو الغياب، تفقد سوى آخر شيئاً  يكوف ال قد التفؤد إف إذ بالفقد. الشبو الشديد الفأد  ومف محمـو
 حيف أي يتفأد، حيف بؿ يتموف، أو يتقمب حيف ال القمب، تعني التي العربية «لفؤادا» كممة جاءت الصرفي الجذر ىذا

  مرير. فقداف عف الناتجة الموعة بنار أو واالشتياؽ، الحنيف بنار يتحرؽ
 التساؤؿ عمى الروح يدأب عميا حقيقيةٍ  لصورة تشوؼ أو استشراؼ بمثابة التحسس يجيء األحياف بعض وفي

 حيف الممتاع، الباطف يبتغيو ما أف يبدو إذ طائؿ، دوف ولكف الماء، عف بحثاً  الظمآف لوباف يشبو ميموماً  تساؤالً  عنيا
 شأنيا مف صورة عمى تنطوي التي القصوى فالبرىة جممًة. المحسوسات في لو وجود ال األقاصي، أقصى حتى يندفع
ف حتى الدنّية، الدنيا ىذه في يالمسيا أف الروح عمى يتعذر واحدة، ممغمة في المتباينة األشتات جميع تصير أف  وا 
 منتياه. العنت مف بمغ

 الحساسية إلشباع محاوالت سوى ليست الفنية، سيما وال الخيالية، الصور أف إلى الذىاب يسعؾ وليذا
  وتريد. تشتيي عما سامية بتعبيراتٍ  لتزويدىا أو العارمة،

 أصالة األكثر ىي والتي والثقؿ، الضغط ذات العارمة يةالوجدان النزعات ليخدـ إال يتطور أف لمخياؿ كاف فما
 وكذلؾ والخارج، الداخؿ بيف عالقة بوصفيا الحساسية تربة مف انبثاقاً  نما قد الخياؿ اف أي الروح. أشواؽ جميع بيف
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 خصوبة يؤكد مما والتاريخ، والعيش الوجود لمعضالت التصدي عمى قدرة أو مبادرة، جوىرىا في ىي حيث مف
  يناؿ. وال يطاؿ ماال إلى وحنينيا سالنف

 عمى تؤثر ما بمقدار إال الخارجية أو الموضوعية بالحقيقة تأبو ال الحساسية أف فحواه ما الفكرة ىذه عف وينتج
 والجماؿ والسر والوجداف الضمير عمى ُتضفى سوؼ القيمة فإف األولى، بالدرجة روح اإلنساف أف وبما الذات.
 مف النفاسة أف يعني وىذا كمو، البشري لممشروع الشامؿ اإلطار بوصفيا الحرية وكذلؾ األلـ،و  والمكابدة والبراءة
 ما وليس المب، يخمب ما ىو إذف، فالجماؿ، نوعيا. يؾ ميما برىنة، بأية ـييت ال ما وىو وحده، الشعور نصيب
 المقاييس. تقيسو

 ىذه وعمى الذات. مخاطبة عمى محسوسة قدرة لو مرئياً  روحاً  نفسيا الطبيعة يجعؿ أف المنحى ىذا شأف ومف
ال الشعور، باتجاه فحواىا تشع رموز إلى أو أرواح، إلى الموجودات تحيؿ أف الحساسية تممؾ قد األرضية  فإنيا وا 
 نفعية، أو مادية ثروات مف المجتمع عمى تدر ما بمقدار إال ليا ةقيم ال ذىنية موضوعات سوى تكوف لف سوؼ
 مف المادة تنجو بحيث سيولة، إلى الجماد يحيؿ أف يممؾ مف وىو أورفيوس، بوظيفة الشبو شديدة الحساسية فوظيفة
 مف تجعؿ أف تممؾ الحساسية فإف الجيد ىذا وبمثؿ الحركة. وحرية الرشاقة يحرميا الذي وثقميا وبالدتيا جمودىا
 الرومانسيوف فعؿ كما الطبيعة، مع الروح تصالح األوؿ بالفعؿ وىي مطمؽ. نحو عمى لممادة مفارقاً  مبدأ الروح

 ونازع والنفور األلـ سوى يبقى ال بحيث الكمية الغربة تكابد فإنيا الثاني بالفعؿ أما المجتمع، عف المغتربوف
 بوصفيا الطبيعة تجتذبو ال ىوادة، دوف لمجتمعو النابذ وىو الحديث، الشاعر أف لمتساؤؿ مثير ىو ومما االستنكاؼ.

 شأنيا مف التي المزجة الرطانة ىذه سوى يبؽ ألـ ماذا، آبدة. جمالية قيمة ىي حيث مف أو التوتر، مف الناجي السجو
 السكوت؟ يشبو ما إلى الكالـ تحيؿ أف

 إنجاز كؿ شأف ذلؾ في شأنيا عارمة، مرىفة لحساسية تمقائي نتاج ىي التي القصيدة، أف كمو ىذا وخالصة
 إحالة عمى القدرة شديد إيحائي بأسموب نسجت عاطفية، أو وجدانية، اليةانفع بنية تكوف أف ينبغي أدبي، أو فني
 ال فإنيا وليذا، الحية. تجربتو مع المتفاعؿ الباطف صور مف صورة أصبحت ألنيا وذلؾ ذاتيا، في غاية إلى المغة
 ينادي نداء كأنيال حتى إيجابيًا، تأثيراً  النفس في تؤثر أف إال وظيفة أو ليا ىدؼ مف وما تعني، لكي إال تكوف

 حيواف. إلى يستحيؿ دونيا مف التي إنسانيتو صوب بؿ األسمى، صوب اإلنساف
*  *  * 

 وليكف طفيفًا. إسياماً  ولو الحساسية معرفة في يسيـ أف لعمو العالمي األدب مف بمثاؿ االستئناس وحبذا
 المنشود. المثاؿ ىذا ىو المشيورة، المسرحية بطؿُ  ىممت،

 مفعمة شخصية أنو سوى ليا سبب ال برمتيا ىممت أزمة أف نصوع بكؿ يتبدى قد مستأنيال التأمؿ فمدى
 األسئمة وتمؾ تكوف. أف لممسرحية قيض لما عاديًا، أو بميدًا، ىممت كاف فمو النفسية. والحيوية والحرارة بالحساسية

 ولقد النفس. متوقد أو الحساسية دشدي أنو عمى حاسـ برىاف ىي واألخرى الفينة بيف يطرحيا التي األصيمة العميقة
 محكومة ىممت شخصية جعمت بؿ الغموض، مف بشيء ممزوجة تجيء أف المسرحية عمى الحساسية تمؾ حتمت
 عمى ويتفسخ يتزنخ شريراً  كياناً  بوصفو العالـ أدركت التي ىي الحساسية ىذه أف ذلؾ مف واألىـ والتردد. بالحيرة
 حيث مف العالـ ينكشؼ الصور ىذه بمثؿ إذ نفسيا، المسرحية في المرض صور كثرت فقد كذلؾ، أنو وبما الدواـ.

 فيو. خير ال فساد أو شر ىو
 ىممت. يشبو آخر مثاالً  النسؽ ىذا إلى استدعى ما إذا المرء عمى تثريب فال يذكر، بالشيء الشيء كاف ولما

 ومف الحساسية مف منسوج كالىما ذإ ما، حد إلى الدنمركي األمير شخصية تضارع كارمازوؼ إيفاف شخصية إف
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 رواية قرأ مف عمى يخفى ال فمما والروائية. المسرحية الشخصيات مف لسواىما تتوفر قمما خاصة نفسية حرارة
 ىذه إف ثـ المدارية. البمداف في تموز كشمس كاوية موجعة أسئمة سوى العالـ في يرى ال إيفاف أف الرائعة دستوفسكي

ثارة وحيرة مرارة أكثر ىي بؿ ىممت، كأسئمة تماماً  قط، ليا أجوبة ال األسئمة  يؤرقو كما يؤرقو شيء مف وما لمقمؽ. وا 
 الميتة الضمائر أصحاب يفترسيـ أف عف ليـ مندوحة ال الضعفاء وأف العالـ، ىذا في لألقوياء مباح شيء كؿ أف

 وليذا، الغموض. أشد غامضاً  الوجود رأى فقد عنيا، أجوبة ال أسئمتو أف وبما قط. الوحوش عف يختمفوف ال الذيف
 ال التي األشباح مف بشبح شبيياً  شخصو يرى ذا ىو وىا إياه. الغموض مف منسوج وكأنو يتبدى نفسو إيفاف فإف

 تحسيف في انيماكو لفرط وذلؾ واالستقرار، الرسوخ عف بالعجز أو بالالتعيف، تتصؼ ما قدر بشيء تتصؼ
 البعيد. سمف وُ  يكوف قد الذي ىممت حاؿ ىو كما تماماً  األشياء،

 وأف حصرًا، النفس محتويات ىي األدب محتويات أف فحواه ما يؤكد أف المثاليف ىذيف مف كؿ شأف مف لعؿ
 الكائف يصير أف بغية جوىرىا لتزّكي وتتفنف تتأدب التي النفس تربة في مغروساً  يكوف أف لو ينبغي القيمة معيار
 واآلثاـ. الشرور فم خالصاً  ناضجاً  إنساناً  البشري

 وكذلؾ الصادقة، حساسيتو بفضؿ الشاعر، ذلؾ حاوؿ لقد المقاـ. ىذا في دانتي إلى البحث يتطرؽ أف وحبذا
 في والشعر الديف يدمج أف حاوؿ قؿ أو شعرًا، الديف ومف ديناً  الشعر مف يجعؿ أف باالغتراب، المرير شعوره بسبب
 ممتف أف ومع كمو. البشرية تاريخ في أحد إليو يسبقو لـ الجيد ىذا إف ولعمري االنحالؿ. تقبؿ ال واحدة صيغة

 لـ فإنو ذلؾ، زىاء أو قروف، بثالثة دانتي بعد اإلنجاز ىذا مثؿ ينجز أف حاوؿ قد أيضًا( ديني شاعر )وىو المتجيـ
 تحسس عمى الكافية درةبالق يتمتع ال تيويمي ذىف ألنو إال ذاؾ وما العظيـ، اإليطالي الشاعر إليو وّفؽ ما إلى يوّفؽ

 الغامر الشمس بشعاع المضاء المتوسط البحر لمناخ طبيعي نتاج ىو الذي دانتي انفتاح إلى يفتقر أنو كما الحقيقة،
 الغزير.

 لعمو بؿ لدانتي، نداً  الشاعر ذلؾ لكاف الزعـ ىذا جاز ولو اإلغريؽ. ديانة أسس قد ىومرس بأف يقاؿ ما وكثيراً 
 والبالدة الممؿ ينسج التي اإللياذة في سيما وال "حكواتي"، مف أكثر ليس ىومرس أف الحؽ وفي و.عمي متفوقاً  يكوف أف

 حساسية تحريض عمى القادر الحد إلى حساساً  يكوف ال حيف األدبي النص ينجح أف المحاؿ فمف أناشيدىا. معظـ
 وضعؼ بالدة مف يخمو ال "المطير"، أقصد اإلليية"، "الكوميديا مف الثاني الجزء فإف حصرًا، السبب وليذا المتمقي.
 غياب فور الظالـ يحؿ كما تماماً  البالدة، حمت الحساسية غابت فمئف الجزء. ذلؾ في الكافية الحساسية نقص بسبب
 النور.

 تفرز أف شأنيا مف حساسية نفسو الوقت في ولكنو الغربة. أنتجتيا وحسرة لوعة دانتي أف ناصع ىو فمما
 قط. دونيا مف شعر ال التي المباب ىذه إلى فيفتقر ممتف أما الحميـ. الصادؽ الحب عمى قدرةو  وجماالً  خياالً 

 في دائماً  ىاجساً  صارت حتى حب، أصدؽ وأحبيا عشؽ، أحر بياترس عشؽ قد دانتي أف في ريب مف فما
 ربح ولكنو امرأة، دانتي خسر لقد بابيا. في الفريدة الروحية الممحمة تمؾ يكتب أف استطاع لما ذلؾ ولوال وخيالو. بالو

 األمر فانعكس كروموؿ، بثورة التزامو خالؿ مف مخفقة سياسية تجربة عاش فقد ممتف أما خالدة. رائعة قصيدة
 في العيف تخطؤه ال الذي البميد التجريد إلى وميميا تجيميا إلى أفضى بحيث حساسيتو، عمى سمبياً  انعكاساً 

 المفقود". "الفردوس
 النور مف نسج رداء كونو عف يقؿ فال اإلليية"، "الكوميديا مف الثالث الجزء وىو نتي،دا فردوس أما
 شبيياً  يكوف أف ولعمو مثميا. ينجز أف عمى نفسو موتسارت حتى يقدر ال خالبة ةسيمفوني ىو بؿ معًا، واليخضور
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 أف ينبغي الذي العصر ذلؾ يف االنتشار واسع الباىر ريعانيا كاف التي القوطية الريازة طراز مف معماري بصرح
 ذاؾ. عيد الناىضة الفتية األوربية الحضارة ربيع بأنو يوصؼ

 جاء قد أيضًا، المتوسط البحر مف ىو والذي لممتف، المعاصر اإلسباني الشاعر كالدرف، بأف القوؿ جاز وربما
 عمى وقادراً  حميماً  كونو ثحي مف وكذلؾ دينًا، والشعر شعراً  الديف جعؿ إلى ميمو حيث مف بدانتي الشبو شديد

 تذكر الغنائية نزعتو أف المتأني عمى يخفى وال حّقًا. جدارة عف السماء" شاعر " سمي فقد وليذا، الحياة. تحسس
 حيث إيطالية، في مدة عاش الذي اإلسباني الشاعر ذلؾ أف الظف وأغمب والمطؼ، والرقة الغناء إلى دانتي بميؿ
 الغناء. إلى وميمو توجيو أخذ أي مباشر، غير تأثراً  بو فتأثر دانتي شعر عمى تعّرؼ دق الجيوش، أحد في جندياً  كاف
 الصدؽ بسبب إال إنتاجو يتيسر ال الشعر أف المرىفة، حساسيتو زخـ بفضؿ أدرؾ، الكوميديا لشاعر قراءتو وبعد

 خالؼ وال الخالد. مشعرل دائـ كمعيار "اإلخالص" وضع حيف حؽ عمى وردزورث كاف فمكـ شيء. كؿ أوؿ والحرارة
 التي المقوالت أكبر مف واحدة اإلخالص مقولة أف ذلؾ مف واألىـ واحد. لشيء اسماف واإلخالص الصدؽ اف عمى
. حتى نشوئيا منذ الصوفية بيا عنيت  أغنى مف مصدر ىو الصوفي الموروث أف عمى التوكيد مف بد ال وليذا، اليـو

 الدافئة. الذاتية بالثروات وتمده دبياأل النقد ترفد أف يسعيا التي المصادر
*  *  * 

 إلى الصوفي الحنيف ذلؾ أنيا وبما الذائقة، برسـ ىو ما وكؿ والمكابدة والوجداف الوجد ىي الحساسية أف وبما
 الشخص فإف لإلنساف، الروحي المب ىي الماىيات ىذه كانت ولما زاكية، ىنيئة الحياة يجعؿ أف شأنو مف عنصر
 وبيذا األحياف. بعض في إرادي ال بؿ تمقائي، بفعؿ الفحوى، إلى دربو يتممس أو يتحسس، الذي ؾذا ىو األصمي
 أو االكتشاؼ، ىذا أما شيء. كؿ قبؿ الروح لينابيع بؿ وحدىا، المغة لينابيع ال اكتشافًا، الشعر يغدو التممس

 المفعـ األوؿ فجرىا إلى أو البدئية، كارتياب إلى بالمغة اإلنابة مف الفذ الشاعر يمّكف أف شأنو مف فإف االستشراؼ،
 اإلنساف يبحث أف المفارقات مف أليس ولكف، القيمة. عف بحث عمى ينطوي الشعر أف يعني وىذا والسحر. بالطيارة

 المحاؿ؟ يرّوض أف يحاوؿ كائناً  الشاعر يتبدى أال وليذا، قيمة؟ بغير عالـ في القيمة عف
 قيمتيا أوج تبمغ أف أو ذاتيا، أجؿ مف أو لذاتيا، تصير أف تممؾ ال المغة إف يأ المغة، كماؿ الشعر إف يقينًا،

 البنياف في التشابو ويتبدى بعينو. واحد لشيء اسميف والكماؿ الكالـ يغدو وىينا وحسب. جميمة شعرية بنية في إال
 المذىب ىذا ينطوي وال وقعييما.م تبادال قد والالـ الميـ أف سوى فرؽ ال إذ النصوع، تماـ ناصعاً  لمكممتيف الصوتي

 ولكنو ذاتيا، في غاية تصير أف ينبغي الغريبة الكممة أف إلى أو الخاوية، المفظية النزعة إلى دعوة أية عمى البتة
 تذعف ال العظيمة فالقصيدة قط. االنحالؿ تقبؿ ال ممغمة في اندغما قد ومحتواىا المغة أف فحواىا فكرة عمى ينطوي

 ال ليا شرح وكؿ حاذقة. تؾ ميما ترجمة أية عف تند أنيا كما قيمتيا، مف أو ثرائيا، مف نتقاصاال دوف لمتمخيص
 لو(. بديؿ ال النفيس أف الحؽ )في األذىاف. مف أو الوجداف مف تقريبيا عمى يساعد قد أنو مع أبدًا، يطاليا أف يممؾ
 التي الحساسية سوى قوة مف وما اإلعجاز. مجالي مف مجمى تصير أف العظيمة، أو الجيدة، القصيدة تكاد وبذلؾ
 الجميؿ. الطيب اإلنجاز ىذا مثؿ تنجز أف تممؾ االختراقي الخياؿ يؤازرىا

 وىذه لممحسوس. المفارقة الصور بصياغة الصمة الوثيؽ التحسس بفعؿ إال القصيدة في كماليا المغة تبمغ وال
 ال بحيث الحساسية يتمـ إنو الباطف. فاعميات مف كبرى ةفاعمي بوصفو الخياؿ إلى النظر تمفت أف شأنيا مف حقيقة
 نشاط فإف الخياؿ يتدخؿ وحيف أيضًا. دونيا مف يكوف أف يممؾ ال حتى بيا يكتمؿ أنو كما دونو. مف تكوف أف يسعيا

 مف يرةبص إلى تستحيؿ بؿ تمامًا، مباشر بصر لغة تظؿ فال الكماؿ، ُأفؽ إلى ويرفعيا المغة يغّير أف يممؾ الحساسية
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 مف يدخره وما الروح إرواء عف وعجزىا التجربة ضيؽ مف لمخروج محاولة ىذا وفي منظور. بالال تتحرش أف شأنيا
 العيني. الواقع دائرة في ليا محؿ ال طاقات

 ما إلى أي بعد، الما إلى الحنيف فيو ينفجر الذي الوحيد الكائف ىو اإلنساف أف إلى الذىاب في مشاحة ال إذف،
 الحنيف ىذا ومف بأسرىا. التحسس أفعاؿ أكبر يكوف أف المييب الصوفي الموقؼ ىذا ولعؿ والتجربة. لفعؿا وراء
 كؿ بؿ متميز، شعر كؿ أف يعني وىذا األخرى. المسالؾ بعض وكذلؾ واآلداب، الفنوف تنبثؽ الحصر وجو عمى
 وىينا، المحاؿ. عمى تموب وكأنيا تتبدى يجعميا ما العمؽ مف ليا صادقة لحساسية نتاج ىو فذ، فني أو أدبي إنجاز
 األوؿ. المقاـ في ذاتية لذبذبة نتاج ىي العظيمة القصيدة وأف الشعور، ىو الشعر بأف يقاؿ أف البدىي مف يغدو
 إنجاز كؿ بؿ القصيدة، يؤسس شيء مف فما الصدؽ. إلى اإلنساف حاجة سوى ليا مصدر ال الذبذبة ىذه ولكف
 التي ىي نفسيا الغريزة ىذه أف في ريب وال والبراءة. والطير الصدؽ إلى الحنيف غريزة سوى البشر، حياة في أصمي
 حنيف كالىما الشيئاف إذ الصوفي، بالوجد الشبو الشديد العاطفي الوجد غريزة إنيا والجماؿ. الحرية إلى الحنيف تنتج

 واشتياؽ.
 الذي الرؤيوي، أو الباطني االستبصار بمبدأ ـيمتز  أف االستبار، برىة في يكوف حيف النقد، عمى يتحتـ وليذا،

 أو العمائؽ، في الحقائؽ عف البحث في فيتمخص االستبصار ليذا الضمني المعنى أما توكيد. بكؿ صوفي مبدأ ىو
 النص يصاغ أف ىو الجيد النقد أف يعني وىذا أبدًا. البصر برسـ تكوف أف يسعيا ال التي النص لجة في الفحوى عف

 األمر أف وبما وأخفاه". الحؽ ستره ما "الحؽ عربي: ابف يقوؿ اإلبداع. إبداع  إنو قؿ أو جديدة، غةصيا المنقود
 ثاقبة. بصيرة مف والبد العمؽ، في التنقيب مف فالبد كذلؾ

 التفطف أو التوسـ بمبدأ يأخذ أف شأنو مف صوفي نقدي منيج يتطور أف الميسور في بأف اإلدعاء يجوز وىينا
 التطوير صار بحيث األقزاـ، مف جيش عميو استولى قد أنو كما تافو، جد الراىف عصرنا ولكف ف.الرصي السابر
 ومع ميادىا. في العبقرية خنؽ ابتغاء تتآزر اليوـ األشياء جميع إف إذ والمشقة، العسر منتيى في يقع أمراً  النوعي
 متناىيًا، ال كياناً  بوصفو الناضج األدبي النص إلى ينظر سوؼ فإنو يتحقؽ، أف لو قيض إذا المنيج ىذا فإف ذلؾ،
 االستنزاؼ أو النضوب تقبالف وال تسبراف ال لجتاف والنفس فالنص بسواء. سواء أنتجتو التي النفس مثؿ ذلؾ في مثمو
 الدىر. آخر

 وفيك أف يقبؿ ال الذي الذات، فقو فروع مف فرعاً  تكوف أف مف الفنية أو األدبية الحساسية لدراسة بد ال إذف
 شأف مف ولعؿ وعميؽ. أصيؿ ىو ما بكؿ يصمني ما أي أتممس، أو أتحسس ما ىو بؿ أتذىف، أو أتعقؿ ما الوجود

 ما ىي القوة ىذه أف في ريب وال الفف. لنظرية الصوفية الجذور يؤصؿ أف والنمو، التطور لو أتيح إذا المبدأ، ىذا
 الوجود. لب بوصفيا القيمة عف كشؼال عمى الكافية القدرة ليا ألف بالعمو، المحايثة يمحـ

 دونيا مف فف وال أدب ال التي المتعة تصنع التي ىي الحساسية ىذه بأف يقاؿ أف السداد في ىو مما ولعؿ
ما ممتعة، القصيدة تكوف أف فإما بتاتًا.  يؤثر، ألنو يمتع الجيد فالنص اآلبديف. أبد قيمة ذا وجود ليا يكوف ال أف وا 
 بالضرورة ىي التي الديمومية العناصر مف بنيتو في يكتنز ما بفضؿ إال يؤثر وال يمتع ال كنوول يمتع. ألنو ويؤثر

 المحض. اإلنساف إلى لتبمغ والمكاف الزماف فروؽ تمغي أف شأنيا مف إنسانية عناصر
 بجميع الحياة تحسس عمى  قدرة مف فييا يندرج ما بفضؿ إال مشوقة أو ممتعة تكوف لف القصيدة ولكف

 تحـر أف تممؾ كبيرة منقصة جزماً  فيو العشروف، القرف رسخيا التي الشكمية النزعة بوعثاء االبتالء أما بيا،جوان
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 لمنص النيائية الوظيفة ليست المتعة أف إلى التنبيو ينبغي ذلؾ، ومع والمؤانسة. اإلمتاع عمى قدرتيا مف القصيدة
لى الجيد، األدبي  وعياً  أو عميقة، حساسية يخمؽ ىو بؿ وكفى، ميقةع حساسية عف يصدر ال النص ىذا أف وا 
 كمو. لألدب النيائية الوظيفة ىي وتمكـ السمو. نحو بالروح يدفع أف شأنو مف أصمياً  وجدانياً 

 لـ ولكنو والمطؼ، بالرقة مترع نتاج ىو مثاًل، الرومي، الديف جالؿ تركو الذي الشعر بأف القوؿ الميسور ففي
ف بالحرارة، يتمتع ال أنو الحؽ ففي الخالد. األدب تصنع أف تممؾ التي الكافية بالحساسية يتزود  مف يخمو ال كاف وا 

 كاف الذي المتنبي مستوى إلى يصعد أف قونية شاعر يستطع لـ وليذا، المتعة، مف شيء إنتاج عمى القادرة المطافة
 بالجالؿ الشعور ذلؾ ينتج أف ستطيعي ال أنو إال المتعة، مف يخمو ال الرومي شعر أف ومع ولع، أيما بو مولعاً 

 الرومي، قارئ عمى يخفى ال وقد ودانتي. شكسبير أمثاؿ مف العمالقة سوى أحد ينتجيا ال محموالت وىذه والروعة،
 شخصية فيو المتنبي أستاذه أما وضحالة، فتور مف تخمو ال شخصية الشاعر ذلؾ أف مرىفة، ذائقة لو كانت إف

 ثميا.بم الزمف يجود قمما نارية
 النص ذلؾ أف في يتمخص الجيد النص معايير مف واحداً  فإف األىمية، شديدة اإلمتاع عمى القدرة دامت وما

 اإلنساف بأف يقاؿ أف النوافؿ ومف فضـ(. )بفتح لممشوؽ الشائؽ يوجيو الذي بالنداء الشبو شديد لممتمقي نداء يوجو
 تتذوؽ أف شأنيا مف التي بالذائقة وكذلؾ الحب، بغريزة الصمة الوثيقة الممتعة لمنداءات االستجابة مبدأ عمى مبني

 مبتكرات مف ليست األدب"، "لذة أو النص" "لذة مقولة أف في البتة ريب وال وفتوف. أخذة ليا ماىية بوصفو الجماؿ
 واآلداب وفالفن تذوؽ عمى قدرة أكثر جزمًا، ىـ، الذيف األقدميف عند بدقة معروفة كانت ألنيا كمو، الحديث العصر

 الحديث. العصر أناس مف
*  *  * 

، والموت الحب يتحسس الذي ىو الصرؼ الباطف بأف يقاؿ أف الميسور في لعؿ واآلف  الزواؿ أو والتصـر
 وىذا الوجود. إلى مؤقت إدخاؿ حالة في أنو لو كما نفسو إلى ينظر قد الذي لألنا بؿ لمعمر، الدائـ والنزيؼ البطيء
 مف واحداً  كاف قد بالزواؿ الشعور أف الحؽ وفي والفناء. العدـ لجة في التدريجي الذوباف أو ئـ،الدا الخسراف يعني
 حيف (ٛٚٙٔ -ٕٔٙٔ) مارفؿ أندرو اإلنجميزي الشاعر أجاد ولكـ بأسره، العالمي الشعر في الموضوعات أكبر
 الموفقة: الصورة بيذه المعنى ىذا صاغ

 خمفي أسمع كنت الدوام و مى
 المجنحة نالزم  ربة
 بسر ة تطاردني وىي

 الزمف لحقيقة االستجابة أو الحساسية، أصناؼ مف الصنؼ ىذا عف التعبير في أجاد شاعراً  تجد ال قد ولكنؾ
 حساس ىو فمكـ الغابرة. األزمنة غياىب في المنسي الشاعر ذلؾ العتاىية، أبو فعؿ كما السريع، لمنضوب أو

 ىو بؿ يولد". فممموت مولود كؿ "أال آخر: موضع في يضيؼ إنو ثـ لمخراب". وابنوا لمموت "لدوا يقوؿ: مف ومرىؼ
 وترحاؿ". حؿ في الموت إلى "كؿ الفناء: صوب سفراً  بوصفيا إال الحياة يرى يعد لـ

 جميع في المعربد الموت رعشة في االستغراؽ كمي صار حتى المصير تحسس في العتاىية أبو أوغؿ لقد
 وحسب. بؤس إلى الحياة يحيؿ أف شأنو مف متسمطاً  استحواذاً  صارت قد نفسيا الرعشة تمؾ إف قؿ أو الحياة، أرجاء
 ذا ىو فيا الوجود. بنية في تسيـ التي اإليجابية الحقائؽ جميع طمس مف السمبية الحقيقة ىذه تمكنت وىكذا
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 فقد وليذا الكئيب، داألسو  بصباغة شيء كؿ يصبغ أف الزواؿ استطاع فكأنما وثيؽ". عقد كؿ الموت يقوؿ:"قطع
 تحوؿ ىاوية ويحفر األحياف، بعض في والموعة، والكآبة المرارة حد يبمغ بالغربة شعور الرجؿ ذلؾ شعر عمى ىيمف
  ويقوؿ: والعالـ. األنا بيف صمح كؿ دوف

 مستوطناً  لدنياك أراك
 نريب؟ فييا أنك تدر ألم

 البساطة، شديد أنو ومع باالغتراب. لمشعور تاجن سوى ليس كمو العتاىية أبي شعر أف جمي جد ىو مما ولعؿ
 الديانة إلى حتى أو الذاتية، الفمسفة فصيمة إلى ينتسب شعر فإنو األسموبية، والكثافة االنزياح عف البعد كؿ وبعيد

 لظاىرة،ا ىذه مثؿ وأماـ الجنينية، ونوياتيا بذورىا مف أو الحديثة، األفكار مف الكثير عمى ينطوي فإنو وليذا البوذية،
 األزماف. لتصـر تعنو ال إنيا قؿ أو تتبدؿ، وال تتغير ال راسخة مشاعر بوجود يسمـ أف إال المرء يسع ال

 ال الذي الوجودي التحسس مضمار في العتاىية أبي مف أقدر ـ(ٚ٘ٓٔ -ٖٜٚ) المعري العالء أبا أف بيد
 يقوؿ: ذا ىو واغتراب.فيا وألـ شقاء ىي حيث مف إال الحياة يرى

ذاو   يكن لم الحقائق إلى رجعت ا 
 بائس. إل البشري العالم في

 القوؿ ىذا إلى بو بمغ قد الوجود لشؤوف تحسسو إف ثـ وحده. البؤس سوى البشرية الحياة في شيء مف ما إذف،
 مقفؿ: لزمف صورة الذىف في يرسخ أف يممؾ الذي

 صالحاً  الدنيا من تأمل فال
 يستطاع. ل الذي ىو فذاك

 إذ الدواـ، عمى سواء ليست كمو، الشعر تاريخ في النظير والنادر الوجداف، الرىيؼ المعري سيةحسا أف بيد
 العالء: أبو يقوؿ يبذ. ال الذي الحد إلى النزوع إنساني الرجؿ يتبدى ما كثيراً 

 أنني الحوادث أرزا  وىون
  يال. بوير أ انييا وحيدض

 إشفاقو وفي البشري، لمبؤس تحسسو وشدة نبمو في ؼالموق ىذا يتخطى أف يممؾ آخر إنساني موقؼ مف ما
 ويوليو البشري باأللـ ينفعؿ الذي الشعر مف الصنؼ وىذا الشقاء. أصناؼ جميع مف وقايتو إلى وميمو الروح عمى
 وأحزانيا آالميا مف النفس في أعمؽ شيء ال إذ اإلطالؽ، عمى واألدب الشعر أصناؼ أنبؿ ىو قصوى أىمية

 بؤسيا. ومشاعر
 أو وجداني وعي ىو الذي الحساس، الذاتي الوعي ذروة إلى يبمغ الشاعر أف الموضع ىذا في لالنتباه الالفتو 
 الغاية بأف آمنت فإذا تقريبًا. بالخياؿ االستعانة دوف أي استعارة، أو تشبيو أو فنية صورة أية دوف انفعالية، معرفة
 فف كؿ بؿ أدب، كؿ بأف الجـز إلى بؾ يفضي سوؼ ىذا تقادؾاع فإف إنسانًا، يصير أف ىي البشري لمكائف النيائية
 نظرية أف يعني وىذا توكيد. بكؿ حساس ضمير ىو الذي العالي اإلنساني النمط مف اقترب كمما قيمتو تزداد بعامة،
 يخضورىا مف كبيراً  شطراً  الصوفية تشكؿ التي الذاتية الفمسفة عف بمعزؿ تطويرىا يتعذر سوؼ األدب أو الفف

 لبحت.ا
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 مف بؿ المتنبي، شعر مف وكذلؾ نفسو، المعري شعر مف الباىت الشطر أف بالشعر الخبير عمى يخفى ال وقد
 نتاج ىو معاً  الرجميف شعر مف الحي القسـ ولكف شأف، ذات حساسية أية عف يصدر لـ كالـ ىو أدبي، قوؿ كؿ

 باالغتراب شعور أنتجو الذي الصنؼ ذلؾ فيكو  أف المتنبي شعر أفضؿ ولعؿ متميزة. خصوبة ذات جوانية لحيوية
 الجيد شعره بيف طويمة مسافة تنداح الذي الفارض ابف عمى ينطبؽ نفسو المذىب ىذا أف الحؽ وفي ومرير. ساحؽ
 حيف بتاتاً  يبذ ال الفارض ابف ولكف األحياف. بعض في تماماً  يتعطؿ حساسيتو جياز لكأف حتى الرديء، وشعره

 كؿ أف في ريب وال نقص. مف الوجود يعتور لما تفقداً  يكوف أف يشبو بالبداىة، وىذا، ئيات.والنا الغائبات يتحسس
 باالغتراب. الشعور ضروب مف ضرب ىو وجداني تفقد

 اليـ الشديد شكسبير سيما وال الوجودي، الصباغ ذات الغربييف الشعراء حساسية يرصد أف المرء حاوؿ ولئف
 الحقيقة مف جزء سوى يقوؿ ال لكي الصفحات آالؼ يكتب سوؼ فإنو آالـ،و  شرور مف الحياة عميو تنطوي بما

 ويسر. بسيولة وصفيا يتيسر ال لحساسية استحضار ىو بو ألف إدغر شعر أف إلى اإلشارة حبذا ولكف وحسب.
 حد إلى الحساسيف يجتذب أف يممؾ ولكنو شفاؼ، يائس حزيف حنيف سوى لو موضوع ال قصائده مف الجيد فالشطر

 القوى جميع أماميا تتخاذؿ قوة ىو حيث مف أو األكبر، الخسراف بوصفو لمموت موالياً  إال )بو( كاف فما خمب.ال
 ،ٜٗٛٔ سنة وفاتو إثر ترحيب أيما الفرنسيوف الشعراء بو رحب ولقد العطالة. حد تبمغ حتى وتستخذي األخرى،

 لروح نتاج بعضيا، أو قصائده، ألف المرء بو بيعج أف الصواب ولكف الرمزي، الشعر رواد مف رائداً  بوصفو وذلؾ
 قد ألنو وذلؾ نفسيا، الموعة ىو )بو( إف يقينًا، االختناؽ. حد إلى بصاحبو يفضي أف يوشؾ ممتاعاً  اغتراباً  يكابد
 الفؤاد. عمى وأعزىا الكائنات أنفس خسر

 والصوفية الشعر تجيؿ أف تكاد التي القاحمة، أمريكا في )بو( وجود أف إلى الذىاب  الميسور في ولعؿ
 أف والصناعة العمـ تطوير في اإليغاؿ الشديدة المجتمعات تممؾ ال أصمية لحساسية نتاج ىي التي الذاتية، والفمسفة
 وزماف. مكاف كؿ في يعمؿ االستثناء ناموس أف عمى حاسـ برىاف ىو األفؽ ذلؾ في وجوده إف – لماماً  إال تعرفيا

 النص قيمة أف عمى الجاـز التأكيد حؽ المرء يخوؿ أف الداخؿ صوب النازح بالمذى ليذا يجوز قد واآلف،
 والفقيرة ةالحديث النظريات بعض وكذلؾ وأرسطو، أفالطوف وىـ كما يحاكيو، أو الواقع يعكس انو في تكمف ال األدبي

نما واالتزاف، الروية إلى  الروح عمى وتأثيرىا شعوربال صمتيا ويسرد يتقراىا أو الحياة يتحسس كونو في تكمف ىي وا 
 شيء. كؿ أوؿ

 الروح تبذليا جمى محاولة كونو عف يقؿ ال كمو، الكالـ لب ىو الذي الشعر والسيما األدب، أف جائز ىو ومما
 ذا يكوف أف إال يسعو ال الفف أف أي الدواـ، عمى ومنحطاً  ساقطاً  إال يكوف أف يممؾ ال الذي الواقع فوؽ السمو بغية

 األخالؽ". عمـ مف أرقى الجماؿ عمـ "إف قاؿ: حيف وايمد أوسكار غمط ولكـ تأكيد. بكؿ مباشرة ال أخالقية وظيفة
 ال البذاء فإف ويتذوقو، الجماؿ يتحسس اإلنساف راح وحيثما جماؿ. واألخالؽ أخالؽ الجماؿ أف الحؽ صمب ففي
 أف لعمو بؿ األعمى، إلى النفس يدفع أف نوشأ مف واألدب والفف الجماؿ تأمؿ أف بدىي ىو ومما بتاتًا. يكوف أف يممؾ
 عمى الجماؿ تأثير يدرؾ أف شكسبير تمكف لقد سوء. كؿ مف خالصاً  كياناً  ويجعميا يصقميا أف عمى قادراً  يكوف
 تجدد الجماؿ رؤية (:"إفٖـ ،ٗ)ؼ العشاؽ" سعي "خاب عنوانيا لو مسرحية في قاؿ حيف وذلؾ عميقًا، إدراكاً  النفس
 الوجداف. وطيارة والصفاء البراءة إلى النفس يدفع أف الجماؿ شأف مف أف يعني وىذا وليدًا". طفالً  لشيخا وترد العمر،

 بعد وذلؾ أصاًل، فيو ليا وجود ال بإنجازات إليو يأتي بؿ يقمده، ال ىو أي الواقع، يحاكي ال الفف فإف وبإيجاز،
 توترات مف يعكره وما الوضع بنية تحسس مف أو اب،الغي استيعاء مف والنقاء بالغضارة المترع الروح يتمكف أف

.  بالغثاثة مأىوالً  يكوف أف إال يستطيع ال ىو بؿ بتاتًا، ساجياً  ىانئاً  يكوف أف يممؾ ال الحياة واقع أف الحؽ وفي وىمـو
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ما أثيريًا، ولطفاً  ورفعة سمواً  الفف يكوف أف فإما الدواـ، عمى واالضطراب والعوز والرثاثة  مف حاؿ بأي فيكو  أال وا 
 ال األشياء قمب في الرابض األزلي النقص تغطية إبتغاء البشري الروح يبذليا محاولة الفف أف يعني وىذا األحواؿ.

 جمؼ. مف الحياة في عما يعوض أف يحاوؿ الذي الييؼ ىو الفف بأف القوؿ يجوز وبذلؾ يريـ.
 األرواح ذوي مف واحد وىو الشاعر، سيماوال الفناف، عمى لزاماً  صار النحو، ىذا عمى األمر كاف ولما
 فيو يغمغؿ الذي النقصاف ويعتوره اليبوط يثمبو عالـ في ولكف العمو، إلى أو الكماؿ إلى ينزع أف الييفاء، المطيمة

 قبؿ والعناء والبؤس القبح إال ينتج أف يممؾ ال عالـ في ولكف الجماؿ، ينتج أف عميو يتوجب كما العظاـ. نقي حتى
 آخر. شيء أي

*  *  * 
 يستحضر أف يحاوؿ الذي الصنؼ ذلؾ وىو الحساسية ألواف مف آخر لوف إلى االنتقاؿ في بأس ال واآلف

 نتفة ولو منيا يرى أف المعرة حكيـ يستطع لـ التي البشرية الحياة محموالت إحدى حقاً  وىذه والدماثة. واألنس المطؼ
 بمغة إال عنو التعبير يتيسر لـ ما وىو الرخيـ، الناعـ الحياة ووج أو األىيؼ، المطؼ تحسس أف المؤكد ومف صغيرة.
 الشعراء. مف سواىـ قبؿ الصوفييف الشعراء اختصاص مف ىو قيثارية، أو شفقية

  أحدىـ: قاؿ
 خيامض بأي سرىض النسيمض أي

 األ الم؟ بذوائب متوشحاً 
 أحبتي بنشر  بقت وقد وافىض

 وثمام.  رر ل نفحاتوض
 لطيفة بأي أدري ل فطربتض
 مدام. بأي أدري ل وسكرت

 خياميم بين لمروح ىوى لول
 خيام. بكل ول اً  كنت ما

 في عميقة لحاجة يستجيب أف يممؾ أممد طراء إلى المغة إحالة مف بالمطؼ الحساس الشعور تمكف قد ىا
 الحياة. مساحة فم جداً  كبير شطر عمى يستولي الذي السمب ممت كما والصراع، الجيد لعنة سئمت التي النفس
 الثمؿ مف مجبولة وكأنيا تبدت قد األنا أف شفاؼ، مطيـ روح مف تنبع التي األثيرية، األبيات ىذه لطؼ في زاد ومما

 األبيات ىذه أف األمر في ما وأىـ حوليا. يجري ما تعرؼ أف عمى قادرة تعد لـ حتى اليادئة، والنشوة المدمث
 حصرًا. اليناءة في أو الغبطة في يستوطف ىينا المتكمـ بأف المرء تقنع أف تحاوؿ المخممية أو الرخامية

 ولكف الناعمات. إلى الحنيف لغريزة ثمرة سوى ليست برمتيا الصوفية أف إلى ذىبت ما إذا السداد حالفؾ وربما
 بعض في الرموز بواسطة الخيالية طاقاتيـ يطوروف الصوفيوف راح فقد وليذا نائيات، أو مفارقات دوماً  الناعمات
 اهلل عبد أبو يقوؿ األعـ. الغالب في سواه لشعر تتوفر ال التي المزايا ببعض اتصؼ وقد شعرىـ فجاء األحياف،

  الشيرزوري:
 الميلض  سعس وقد نارىمض لمعت
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 الدليل وتاه الحاديض ومل
 البين من وفكري فتأممتياض

 كميل  يني ولحظ  ميلض
 المعنىض الفؤاد ذاك وفؤادي
 الدخيل. الورام ذاك ونرامي

 لصحبي: وقمت قابمتياض ثم
 فميموا. ليمىض نار النار ىذه

 الزمف بيف الواصمة أو الفاصمة التخوـ عمى تتحرؾ الجمى البرىة ىذه أف ما حد إلى ناصع ىو مما لعؿ
 لوعة مرتض أف لعميا بؿ بعد، الما إلى أصمياً  نداءً  تضمر أنيا ذلؾ مف واألىـ والعمو، المحايثة بيف أو واألزؿ،
 الغياب. سببيا مكتومة
 المتاف والعبارتاف المباب. إلى أو السر إلى البموغ ابتغاء الروح يبذلو الذي بالجيد توحي أف شأنيا مف إف ثـ
 الذي المضني الجيد ىذا عف يشؼ ما ىما الدليؿ"، وتاه الحادي "ومؿ أعني األوؿ، البيت مف الثاني الشطر تؤلفاف
 أدنى دوف رمز ىي والتي الميؿ، حؿ بعدما لمعت التي النار أما الفتاف. الشائؽ لنداء الستجابةا ابتغاء الروح يكابده
 األبيات، في بحضوره يحاوؿ عنصر فيي وضوح، بكؿ الحنيف عميو ينصب عزيز لغائب مكثؼ رمز بؿ ريب،

 يعمؿ الخياؿ أف يعني ىذا .الخياؿ في ولو ميسوراً  أو متاحًا، متاح الال يجعؿ أف قدسانية، إشارة كونو مف وبسبب
 الشريؼ. الراسخ الديمومي العمؽ خدمة في أو الباطف خدمة في

 فحواىا أما قصي. خمد مف آتية أصمية حساسية مف تنبجس إنما األبيات ىذه بأف يقاؿ أف السداد في إذف
تاحتو المفقود الحميـ عمى الموباف فيو لجتيا، في أو مجمميا، في المنبث  تفجر قد الغياب لكأف حتى ة،البصير  أماـ وا 

 فانتقؿ التجاوز، برىة في ولج قد عمو بعده ما الذي لمعمو المشتاؽ الشاعر روح يكوف وبذلؾ حضور. إلى فاستحاؿ
 ال الذي الروح حاجات مف حاجة ىو الذي بالنور المضاءة األعالي إلى أي الرفعة، طور إلى الحطة طور مف

  اإليماء إلى منو المباشرة إلى أقرب األبيات ىذه أسموب أف ومع بالسراب. وال بالخواء يرضى
 النص عقر في يختمج ما كؿ أو الفحوى فإف ذلؾ مع ليمى، ومثؿ النار مثؿ كنايات أو رموزاً  ثمة أف ولو مباشر، الال

 الصريح. المباشر التحديد أطر خارج لمبقاء جنوحو مف الحصانة بعض يكتسب
 إلى تؤشر أنيا يضارعيا، بما الصوفية الذائقة تجود قمما التي النفيسة ياتاألب ىذه أمر في ما أىـ أف بيد

 أف يسعيا ال التي األشواؽ سوى جذوره وليست وحده، الحنيف سوى ليس الرفيع أصمو في اإلنساف، أف مؤداىا حقيقة
 سوؼ فإنو األبيات ىذه تأمؿ ما إذا المتوسـ أف ذلؾ مف واألىـ شيء. كؿ قبؿ الحرارة أصناؼ مف صنفاً  إال تكوف
 الجفاؼ مف وناجٍ  باىر شكؿ ذي وجداف أو وجد إلى العالـ تحويؿ ىو األوؿ الطراز مف أدبي نص كؿ بأف يقتنع

 واألسموب الوجداف وحدة بأنو تمخصو أف لؾ يتيسر بخاصة الشعر جدؿ فإف وليذا العقيـ. السديمي والتجريد
نيا والخمب. الجذب عمى والقدرة بالحيوية المفعميف  االندغاـ درجة حتى ومحتواىا المغة تصير أف شأنيا مف لوحدة وا 

 نازع يمازجيا فاعمة، حارة لحساسية نتاجاً  إال الوجود إلى تجيء أف عمييا يتعذر سوؼ والوجداف المغة وحدة ولكف
 مف وما اقدبن مسكوف وىو إال شاعر مف ما أنو الحؽ ففي خاصة. بغريزة إال يدرؾ ال شعوري ال أو باطني معياري
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 طراء بغير فالصالبة المدانة إلى المتانة. يجمع الذي ذلؾ فيو األصمي األسموب أما بشاعر. مسكوف وىو إال ناقد
 الجوىريف. ىذيف وحدة في والنجاح ميوعة، صالبة بغير والطراء جفاؼ،

*  *  * 
 عمى الكافية القدرة يممؾ اً أصمي أدباً  النصوص مف تجعؿ أف عمى القادرة وحدىا ىي الحساسية أف إذاً  ناصع

 وقصارى جيد. نص كؿ في المزية سر ىو الجوانية األحواؿ استقصاء أف ذلؾ ويستتمي الزمف. وجو في الصمود
 مما أكثر الفؤاد يمفت أف يستطيع شيء مف فما كميا. والفنوف اآلداب في الصميمي العنصر ىو الحميـ أف المذىب
 شيء. كؿ أوؿ والطيبة الصدؽ ىو الزاكي جوىره في اإلنساف كأفل حتى الكريـ، الصادؽ اإلحساس يفعؿ

 المرىفة أرواحيـ عمى والخسراف والنقص والسمب الشر بوطأة الشعراء إحساس شدة أف إلى الذىاب جاز وربما
 مدنس عالـ سواء في نفيس مقدس بنياف ابتكار مف يتمكنوا لكي وذلؾ وتطييرىا، المغة تنقية إلى دفعيـ ما ىي

 التي حساسيتو شدة لوال الحد ىذا إلى االنجميزية المغة عمى يييمف أف لو كاف ما شكسبير مثؿ شاعراً  إف .خسيس
 لمشرور الروح تحسس أف عمى التوكيد يسعؾ وليذا البصيرة. قبؿ البصر برسـ صار حتى الشر تجسيد مف مكنتو
 اإلنجميزية المغة في آخر أسموب أي يضارعو ال جميالً  مييباً  شكسبير أسموب جعؿ ما ىو االىتماـ وىذا اليـ بيذا
 كميا.

 كبير عمالؽ وىو غوتو اف المثاؿ. سبيؿ عمى غوتو وأسموب شكسبير أسموب بيف الفرؽ يكمف بالضبط وىينا
َ   مميماً  شاعراً  بوصفو وأحياناً  حكيماً  بوصفو يتبدى ما كثيراً   الشر بظاىرة إنيماكو ولكف لطيؼ. مدمث بخياؿ ومزودًا
 في العالـ يرى يعد لـ األخير ىذا أف النصوع شديد ىو فمما بيا. شكسبير انيماؾ نصؼ يعادؿ ال الوطأة ةالثقيم
 يتالشى. أو أماميا ينيار أف إال الخير يممؾ ال إبميسية أو جحيمية لقوة تجسيد ىو حيث مف إال مسرحياتو، بعض
 أكثر االنكميزي الشاعر لغة فكانت الحصيؼ عمى يخفى ال جمياً  اختالفا الرجميف أسموب اختمؼ بالضبط وليذا

 في الرصيف التماسؾ إلى الحاجة مف حتى بؿ التيويـ، مف تخمو ال التي األلماني الشاعر لغة مف ومتانة رصانة
 األحياف. بعض

 زخـ أف أقصد والحساسية األسموب بيف المتبادؿ التشارط أصناؼ مف صنفاً  ثمة اف إذًا، جمي ىو فمما
 وأدوميا األساليب أرفع ينتج أف شأنو مف لعؿ دينامي نحو عمى المغة تفعيؿ إلى يفضي أف مف لو بد ال التحسس
 األسموب، في بالدة تنتج سوؼ الحساسية، في أو الروح، في بالدة أف يعني وىذا لطيفة. أخيمة إيقاظ عمى وأقدرىا
 ىـ المتميزة األساليب أصحاب جميع أف الحؽ يوف أبدًا. اجتنابو إلى سبيؿ ال محتوماً  إنتاجاً  النص، مناخ في وكذلؾ
 مستورات. أو مقومات مف تدخره ما أو ءاألشيا فحاوى التقاط عمى نادرة بقدرة ويتمتعوف حساسوف أناس

*  *  * 
 البتة تخرج ال ألنيا وذلؾ بسيولة، يوضحو أف المرء ميسور في ليس أمر فذلؾ بالذات الحساسية ىي ما أما

 النيج أو الزكانة، لغير يعنو ال سر فالشعور طفيؼ. نحو عمى إال لمتذىف يرضخ ال قد يالذ الشعور حدود عف
 استنباط عمى المرء يسعؼ قد الكممة أصؿ في الفقيي البحث ولكف وحدىـ، المتوسميف عمى وقؼ ىو الذي الحدسي
. عقرىا في المضمر المعنى  المشددة والسيف الحاء ىو ثالثي أصؿ مف الحساسية كممة تشتؽ العربية فالمغة المكتـو

 والحناف، والحنيف والحرية والحرارة والحرب والحركة والحب الحياة إلى بالتأشير مختص حرؼ والحاء المضاعفة. أو
 لمموت. اآلخر االسـ ىو الذي )بالكسر( الحماـ والسيما عميو، تنطوي أو الحر، مف تنبثؽ ماىيات مف ذلؾ إلى وما

 وشدتو(. لحره حماماً  )سمي
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 االنسياب حرؼ نفسو الوقت في إنو ثـ السمـ. إلى والركوف لمدعة واالستسالـ السالسة حرؼ فيو السيف وأما
 في أو الكممة، ىذه في يتكرر إذ وىو المرىؼ. والشعور بالرقة الصمة وثيؽ أنو يعني وىذا وىدوء. بخفة والتسمسؿ
ذ وىيؼ. ذوبةوع لطؼ ىي الحساسية أف فحواه ما يضمر فإنو الثالثي، أصميا  ىذا إلى الحرارة الحاء تضيؼ وا 
 نحو عمى لمحياة نفسية استجابة أو حارة، سمسة حياة المغة، فقو جية مف تصير، الحساسية فإف المطيؼ، الجوىر

 برمتو، الفف أف الواضح ومف الحياة. مع الطيب تفاعميا في الداخمية القوة زخـ إنيا قؿ بؿ معًا، آف في ومرىؼ حار
 درجة بؿ اإلنساف، كماؿ بأف القوؿ في مبالغة وال حصرًا. الينبوع ىذا مف ينبثؽ إنما وأصيؿ، نبيؿ ىو ما كؿ بؿ

 عاطفية قوة الحساسية فإف األمر كاف ما وأياً  نفسيا. جبمتو في المركوزة الحساسية مف بحصتو تتحدد إنما إنسانيتو،
 الفرؽ ويتمخص فاعمة. أو إيجابية ودينامية وطيبة زخـ مف افيي يندرج ما بفضؿ اإلبداع عمى القدرة شديدة انفعالية أو
 مف ولعؿ لألشياء. الروحي الصميـ مع الثانية تتعامؿ بينما المادة مع تتعامؿ األولى أف في والحساسية الحاسة بيف
 الفنوفو  لألدب كاف وما األىـ. الشأف ىي بالتجربة التأثر شدة دامت ما الفردية إلى يؤشر أف التحديد ىذا شأف

 والدقة. الضبط وجو عمى الحيوية ليذه نتيجة إال تكوف أف الذاتية والفمسفة والصوفية
 دفعيما عمى أو كمييما والخياؿ الوجداف تحريض عمى قدرة لمحساسية أف فحواه ما المذىب ىذا في ويندرج

 أف تممؾ التي الطاقة نيابأ القوؿ جاز وزخـ.وربما حرارة مف عميو تنطوي ما بفضؿ وذلؾ واإلنجاز، الفعؿ صوب
 مف ىو جدؿ في تدخالف والخارجية الداخمية فإف وبذلؾ الوحيد. شرطيا بؿ لمموضوعية، شارطاً  الذاتية تجعؿ

 تحدد أيتيما السؤاؿ: ىذا عمى حاسمة إجابة تقديـ مف يتمكف أف العقؿ ميسور في يعود ال بحيث والتالحـ الحيوية
 إلى فتدفعيا النفس داخؿ في تتوقد أف شيمتيا حرارة الحساسية أف المذىب صارىوق الموضوعية؟ أـ الذاتية األخرى،
 ومرارة. وألـ بؤس مف البشرية التجربة في يربض ما مكابدة إلى تدفعيا قد كما عنيفًا، أـ لطيفاً  أكاف الفحوى استنباط

 أصؿ النار صارت قد ىا وبة."العذ إلى تفتقر سوؼ حياتو فإف نارًا، يكف لـ الطير":"مف "منطؽ في العطار يقوؿ
 إشارة عمى ينطوي فإنو صحيحًا، ليس ىذا أف ومع واحدة. بنية في اتحدا أو والعذوبة، العذاب تساوى أو العذوبة،
 االكتماؿ. عمى بالقدرة يتمتع ال قد حاراً  ليس ما أف مؤداىا

*  *  * 
 والوجداف، الخياؿ بيف وثيؽ رابط إنجاز ىعم كافية قدرة ليا األصمية الحساسية أف األىمية شديد ىو ما ولكف

 الفني الشكؿ بيف تربط التي الصمة عمى يؤثر قد أمر وىذا إبداعية. طاقة بوصفيما الذات جوانب مف جانبيف بيف أي
 لمحموؿ حوامؿ ىي الكبرى الخياؿ منجزات أف التأسيسية الحقيقة ىذه عف وينتج الجواني. أو العاطفي أصمو وبيف

 القشور تشبو التي األخيمة بأف التنويو مف بد ال وليذا، الحميـ. الشعور أو الحي الوجداف مقولة تمخصو جوىري،
 فقط. واىية صمة إال بالشعر ليا ليس والوجداني، الروحي المحموؿ مف تخمو التي الذاوية، الجافة

،  َ  ذي فف ولكؿ بؿ د،جي أدبي نص لكؿ األغزر الينبوع ىي الحساسية بأف االعتقاد الميسور في صار إذًا
 الفني الشكؿ أو القوي، التعبير يتكوف حقًا، يعاش بما أو بالمعطيات، التأثير وعمؽ التحسس زخـ فبفضؿ باؿ.
 في االتصاؿ تحقيؽ عمى أو الحي، التأثير عمى القدرة سبب ىو الحي التحسس أف في ريب وال التأثير. عمى القادر
 بالخارج التأثر شديدة الحساسية أف عمى البرىة ىذه  في التأكيد حبذا ولكف السحيؽ. األشياء غور في أو العمؽ،

 لمحساسية بد ال المضطرد، بالتجيؼ أو بالتجوؼ، اآلخذ الراىف الزمف ىذا ففي الجساـ. وحقائقو وأحداثو ومعطياتو
 حتى الداخؿ، ائصخص مف ألف وذلؾ وتضمر، تتقمص أف مف البقرية لمبالدة بد وال وعرامًا، وشدة حدة تزداد أف مف
ف  الدواـ. عمى بالخارج يتأثر أف ضامرًا، كاف وا 
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 استيالء المستقبؿ حساسية عمى المرسؿ حساسية استيالء ىو التأثير معنى أف المذىب ىذا في يندرج ومما
 ويستقبؿ يرسؿ فرد كؿ أف يتضمف مثمما الحساس، الروح إال يتأثر وال يؤثر ال أنو بالضبط يعني وىذا جزئيًا. أو كمياً 
 تشتؽ العربية المغة أف إلى ىنا يشار أف نافعاً  يكوف قد ومما الخاصة. حرارتو مع أو وطبعو، ىمتو مع يتناسب بما

 "األثر" لفظة عنو صدرت الذي الثالثي الجذر مف التدميرية الزماف قدرة يتحدى إيجابي إنجاز ىي التي "المأثرة" لفظة
 اليوية، صنع في يسيـ أف شيمتو مف الذي اإلنجاز ذلؾ ىي المأثرة فإف وليذا، .أيضاً  "التأثير" ولفظة "التأثر" ولفظة

 في أو المستقبؿ، في يؤثر ما ىي المأثرة إف قؿ بؿ حصرًا، األصالة أس مف نبع ألنو الزماف، صنع في حتى أو
 عمى آثارىا تترؾ أو ودىا،وج عمى السابؽ اتجاىو يغاير باتجاه الحاضر، أو الواقع، توجو أنيا أعني اآلتية، األجياؿ

 منجزات. مف بعدىا يأتي سوؼ ما
 يممؾ ألنو إال يؤثر ال وىو ريب. أدنى دوف مأثرة، ىو يؤثر ما وكؿ حقًا، يؤثر ما ىو العظيـ األدبي النص إف

 إيياـ يحاوؿ ما وىو الخاوي، التجريدي التيويـ ذلؾ أما الروح. صميـ عمى أي حصرًا، الوجداف عمى يستولي أف
 األحواؿ. مف حاؿ بأي لو أثر وال فيو خير فال واإليحاء، اإليماء عمى قادر بأنو لمرءا

 خاص. بوجو العظيـ األدب معايير ومف عاـ، بوجو القوة معايير مف معيار ىو الفعمي التأثير إف وبإيجاز،
 عنو؟ ويعبر الوجداف يتحسسو الذي ما ولكف،

 ولكف ومعضالتو. وبؤسو اإلنساف آالـ ىو الحساسية بو تنيمؾ ما أبرز أف بيد اإلطالؽ. عمى شيء كؿ
 الماىيات ىذه أفضؿ يكوف أف الجماؿ ولعؿ الحياة. في جوىرية لحظات ىي أخرى ماىيات يتحسس أف يممؾ الروح

. بكؿ فيو، بأسرىا. األخرى  جوف أصاب ولكـ المنداح. الشاسع الكوف ىذا في العظمى المستورات مف واحد جـز
 عجب وال الجماؿ". ىي والحقيقة الحقيقة، ىو "الجماؿ كالماس: المتأللئ البيت بيذا قصائده إحدى ختـ حيف كيتس

 الجداؿ. مف يتعمـ مما أكثر الخياؿ مف يتعمـ اإلنساف بأف يؤمف كاف فمقد المذىب، ىذا كيتس يذىب أف
 يشبع ال أنو مع الدواـ، عمى وإلي وحنينيا بالجميؿ النفس التزاـ أف والتدبر، التأمؿ لدى المرء، يشعر ولسوؼ

 حد إلى النفس بو تتعشؽ كي يكوف أف الجميؿ حسب إذ لمحيرة، ومثير عجيب أمر ليو مرضًا، يشفي وال جوعاً 
 يعاني يظؿ أنو أي حياتو، طواؿ جمالية مسغبة يكابد اإلنساف بأف زعـ ما إذا الحصيؼ أصاب وربما مدىش.
 تبثيا التي الرسالة ىو الجماؿ فكأف الوجداف. صحة أو النفس بصحة يتمتع اـد وما حيًا، داـ ما الجميؿ إلى الحاجة
 بالوسامة أفعمت كائنات ىيئة عمى يتجمى أف يحاوؿ الكوف سر كأف أو المرئيات، بعض بواسطة لمروح المادة

 الشعراء حساسية حرضت التي ىي البعيد، إلى والنقؿ االختطاؼ عمى القدرة أو الجمالية، األخذة أف ويبدو والزىاء.
 القدرة شديد ىو ما النفيسة المنجزات مف فأنتجت والرقة، الوسامة إلى حنينيـ أضرمت كما بعامة، والفنانيف بخاصة،

  العاليات. إلى شوقو وتمبية النائيات إلى اإلنساف حنيف إرواء وعمى المرىفة، الذائقة إرضاء عمى
 مف الذي الحب ىو وىذا الروح. يعيشيا التي اآلناء أسمى مف آف ىو الوسيـ مع التناسـ بأف يقاؿ أف وحبذا

 تناقض كؿ عمى اإلنساف انتصار إلى يرمز قد كما متباينيف، جزأيف إلى المنقسمة البشرية شطري بيف يوحد أف شأنو
 ف:المتكاممي المبدأيف ىذيف المتيف أساسيا في ترسخ الصوفية راحت أف الصدفة قبيؿ مف يكف لـ وليذا الوجود. في
 المتناقضات. صمح أو األضداد، وحدة ومبدأ الحب مبدأ

 التي المستورات أخصب مف واحداً  بوصفو إليو ينظر أف لممرء جاز فقد كمو، المقدار بيذا يتمتع الحب أف وبما
 بكؿ وىو، والمكاف. الزماف عف النظر بصرؼ كمو، لألدب األولى الموضوعة أنو في ريب وال الحساسية. تتحسسيا
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،  ولئف أحد. عمى يخفى فال بالجماؿ ارتباطو أما السراح. المطمؽ الكوف ىذا في المطمقة المستتبات مف واحد جـز
 أو والذائقة، الحساسية يضـ تركيباً  كونيا عف تقؿ ال ذاتية قوة اختصاص مف الجماؿ فإف تمقائيًا، الحب كاف

 الذروة. إلى لتبمغ منيما أيا تتخطى عميا بنية في يصيرىما
 ليذه فإف والجماؿ، بالحب تتخصص التي تمؾ مف بكثير أعمؽ باأللـ تتخصص التي الذاتية الغريزة أف ومع

 يضطرد زواؿ إلى دوماً  يجنح أو زائؿ، األلـ أف المزية ىذه وخالصة تمؾ، مثؿ أصمية تجعميا قد مزية األخيرة الغريزة
 جديد. مف اليادئة الحياة استئناؼ مف بد ال إذ ممؿ، أو كمؿ دوف وتنفيو تقاومو الدفاع غرائز ألف وذلؾ الدواـ، عمى
 مف الزمف بصيانة أي بالالنياية، أو بالديمومة، المتخصصة الحب وغريزة الفرح غريزة مع المتحالؼ الجماؿ أما

 عمى العمؽ في االتصاؿ ىو والحب الحب، جذر الجماؿ إف أبدًا. اإلنساف باطف مف بو التعشؽ يخرج فال اإلمحاء،
 ىو الذي الموت سوى والجماؿ، الحب تتحسس كما زخميا بكامؿ شيئاً  تتحسس ال الحساسية فإف وليذا، أصيؿ. نحو

 الالنياية. إلى أو الديمومة، إلى النازع الحب وجو في تنتصب التي النياية
 الذي الغموض وىي أال السالفتيف، الماىيتيف عف الصافية لمحساسية أىمية تقؿ ال أخرى ماىية ىنالؾ إف ثـ

 أتت أيف )مف المطموسة المنبيمة ألصولو أو الوجود، لسر فالتيجس السر. لجة في المغمس الكوف بيذا يحيط
 الفرنسي الفيمسوؼ أفمح فمقد محير. أو مقمؽ نحو عمى بمصيرىا الميمومة النفس أفعاؿ مف دائـ فعؿ ىو المادة؟(
 العالـ أف عمى الفمسفي مذىبو أسس حيف الحساسيف، فالذاتيي والفالسفة المرىفيف مف واحد وىو مارسيؿ، جبريؿ
نما بالمعضمة ليس  جميع منو تنبجس الذي األس ىي الفكرة ىذه أف ومع قط. حؿ بغير لغز أو سر، ىو وا 

 وصحيحة أصمية فكرة أنيا عمى آية ىي الكبرى الحديثة الفمسفات إحدى في استئنافيا إعادة فإف القديمة، الصوفيات
 إلنساف.ا لروح ومقمقة

 أف معًا.غير آف في ومعضمة. سر العالـ بأف قاؿ لو الحقيقة كبد يصيب أف ميسوره في كاف مارسيؿ أف بيد
 اآلنؼ المذىب ىذا انتحى حيف الشر معضمة اجتناب يحاوؿ كاف قد روحو، ورىؼ حساسيتو شدة عمى الفيمسوؼ،

 وفي واستبار. استكناه قوة ىو بما الذىف ياؾإن عمى استطاعة السر إشكاؿ عف تقؿ ال الشر مشكمة ولكف الذكر.
 أف إال الحساسية تممؾ ال التي الكبرى الموضوعة بيذه منيمكاً  الدواـ عمى كاف قد بعامة، الفف بؿ الشعر، أف الحؽ

 بأصالة. تتحسسيا
 ة.الكمي محدود معيف مف مدتو يمتح الذي الفردي الوجود وتصـر والزواؿ بالموت االغتراب موضوعة وترتبط

 إلى حاجة اإلنساف في إف العروؽ، في الدـ يخثر أف يممؾ الذي بالشر الصمة وثيقة نفسيا الموضوعة ىذه أف كما
 االتصاؿ ىذا امتناع فيو االغتراب أما المجتمع، ىي التي الكمية مع أو اآلخريف، األفراد مع العمؽ في تصاؿاال

 شيء فيو الوجودي االغتراب أما االجتماعي. االغتراب ىو اىذ ولكف البشرية. الحياة جممة في الشر استطارة بسبب
 كمو. الوجود نسيج مف ليس النفس نسيج أف في يتمخص وىو تمامًا. آخر

 كئيب مرير شعور أنو فممحؽ الحديث. الصناعي الطور إنتاج مف االغتراب بأف يقاؿ أف الذىف عف يند ومما
 آخر. مكاف أي في عميو ىو مما المتورمة المدف في حضوراً  أكثرو  أغزر ولكنو استثناء. دوف األزماف جميع تنتجو
 الفقر والسيما الفقر، إنساف مف وتعاسة بؤساً  أكثر المتقدـ الصناعي المجتمع إنساف أف الخالص الحؽ ولوجو

 راءالث مف اإلنساف بروح رأفة أكثر الفقر يكوف أف العجائب ومف بعيد. حد إلى االغتراب وطأة تخؼ حيث المعتدؿ،
 الوفير.
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 ىي حيث مف وذلؾ انيماؾ، أيما الحساسية بيا انيمكت التي الموضوعات أبرز مف واحدة الطبيعة إف ثـ

 فعمتو ما وىذا االجتماعي. باالغتراب الشعور يزدرده حيف اإلنساف إليو يمجأ مالذاً  بوصفيا أو وسعادة، وجماؿ حياة
 قبرة"، إلى "أغنية شمي وكتب عندليب"، إلى "أغنية كيتس جوف كتب لقد االنجميز. الرومانسييف الشعراء مف فئة

 زورث ورد وليـ ىو كمو يةالبشر  تاريخ في يبذ ال الذي الطبيعة شاعر لكف الغربية". الريح إلى "أغنية وكذلؾ
 ذا ىو فيا الطبيعة. ديانة عف تحدث الذي الوحيد الشاعر كاف قد الرجؿ ىذا أف الحؽ في إذ (ٓ٘ٛٔ -ٓٚٚٔ)

 يقوؿ:
 الطبيعة  بادة أن لو وبودي
 ببعض بعءيا وتربطيا أيامي توحد

 الجميؿ: النحو ىذا عمى نفسيا القصيدة ىذه افتتح حيف صادقاً  كاف ولكـ
 األ مى إلى ليقفز فؤادي إن

 السما  في قزح قوس يرى حين
 واالفتتاف، التولو مف بكثير ليا فاستجابوا الطبيعة اجتذبتيـ الذيف الشعراء أكبر ىو زورث ورد أف الحؽ في
 روح إلى ىينا أحيمت التي لمطبيعة أغنية بأنيا عنيا تقوؿ أف يسعؾ التي تنترف" "دير عنوانيا لو قصيدة في والسيما
 وقد المفقود الفردوس لكأنيا حتى أفراح، وينبوع سعادة مصدر فصارت السقوط، صفة عنيا وارتفعت أممد، أىيؼ
 في أو العمؽ، في االتصاؿ عمى صادؽ لوباف بأنيا الرائعة القصيدة ىذه قارئ شعر وربما جديد. مف الشعر استرده
 العالقة، وراء المميوؼ السعي عف أو بالكوف، ـااللتحا في الرغبة عف ناجح أدبي تعبير فيي الحميـ. األشياء صميـ
 وحدة عف عبرت التي األشعار أقوى مف واحدة بأنيا القوؿ يجوز وليذا اإلنساف. مطالب أعز مف مطمب ىي التي

 فميس بالزواؿ. والشعور اآلخر وحب الطبيعة حب بنيتيا في يمتغـ ممغمة أنيا كمو األمر في واألوضح الوجود.
 بنير الشاعر يمتقي أف قبؿ انصرمت التي الخمسة والشتاءات الخمسة واألصياؼ الخمس بالسنوات تبدأ أف بالصدفة

 المستمر. التدريجي بالنضوب أو باالنقضاء، الشعور إنو جديد. مف الواي
 المذىب ذلؾ أسفار مف مقدس سفر أو الطبيعة، عبادة في جميمة صالة تنترف" "دير أف الزعـ وقصارى

 الجميؿ.
*  *  * 

 ولعؿ وصدؽ. بحرارة تتحسسيا أف الحساسية شأف مف جداً  كثيرة أخرى موضوعات ثمة أف المؤكد ومف
. حتى مرس ىو أياـ منذ الشعر بيا انيمؾ التي الموضوعات ىذه أبرز مف واحدة تكوف أف الحرب  لممرء ويمكف اليـو

 أرفع تكوف أف لعميا القيـ مف بمجموعة يزويتم القدر، عظيـ فارس شاعر فيو المقاـ، ىذا في العبسي عنترة يذكر أف
 عف فضالً  النفس، وعزة واألنفة السمو يعمـ أف شأنو مف عفيؼ وعاشؽ شريؼ شيـ فيو اإلنساف. بجميا التي القيـ

 والرفعة. النبؿ شمائؿ مف ذلؾ إلى وما والسخاء، الشجاعة
 المتيف بأسموبيا تتميز فيي العربية. غةبالم كتبت التي القصائد نخبة مف واحدة ىي عنترة معمقة أف الحؽ وفي
 مف بؿ وحسب، قوتيا جية مف ال عمميا، أثناء المغة عف يكشؼ أف شأنو مف تمقائي نحو عمى ينساب الذي الرصيف
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 أف ذلؾ إلى أضؼ بتاتًا، قسر أي دوف الجمؿ لتصنع وتتحد تتنادى ىينا فالكممات شيء. كؿ قبؿ حريتيا جية
 إليو. وصمت ما وأعمى وتاجيا الجاىمية الفضائؿ جماع ىي عنترة بيا صؼيت التي الرفيعة األخالؽ
 في بؿ بأسره، الجاىمي الشعر في الكبرى الموضوعات مف واحدة ىي نفسيا الحميدة األخالؽ أف في ريب وال

 زماف ؿك في العالمي األدب اىتماـ موضوع كانت قد المحمودة الطيبة األخالؽ إف ثـ تقريبًا. كمو التراثي الشعر
 المتفشي الشر اإلنساف بو يواجو الذي النقيض ىي الفاضمة األخالؽ أف في فيتمخص االىتماـ ىذا سبب أما ومكاف.

 لمخير. اآلخر االسـ أنيا الواضح ومف الشمالي. قطبو إلى الجنوبي قطبو مف العالـ ىذا في
 واالغتراب والسر والشر والموت لـاأل أقصد العشر، الماىيات ىذه أف إلى يذىب أف لممرء يتيسر قد واآلف،

 باطف في رسوخاً  وأشدىا البشرية لمنفس الناسجة الرعوش أكبر ىي والحب، والجماؿ واألخالؽ والحرب والطبيعة
 المناىج فوؽ فيو يتموضع ال ما وكؿ لمموضعة، يرضخ ال ذاتي ىو ما وكؿ ذاتية، أو داخمية ماىيات إنيا اإلنساف.
 نوعو. كاف أياً  منطؽ كؿ عمى بؿ المحض، المنطؽ عمى ويستعصي العممي الدرس عف دين فإنو وليذا بأسرىا،

 فناف كؿ أف ومع الذىنية. لمحيازة يخضع ال ما أو الموضعة، يقبؿ ال ما بكؿ مختص الشاعر أف في مراء وال
 مف التحسس عمى أقدر بأنو يتميز الحقيقي الشاعر فإف التخصص، ىذا في الشاعر يشارؾ ذاتي وفيمسوؼ وصوفي
نما مف األوؿ الجزء في رشيؽ ابف يقوؿ اآلخريف. شركائو  بو يشعر ال بما يشعر ألنو شاعراً  الشاعر سمي "العمدة":"وا 
 غيره..."

 بعض مع ولكف الفنانيف، بقية مف حتى بؿ وحسب، الناس بقية مف ال حساسية، أكثر أنو يعني وىذا
 النادرة. أو القميمة االستثناءات
 يمخصو مأزؽ في نفسو يجد سوؼ األدبي النقد فإف آخر، شيء أي يكوف أف قبؿ حساسية لنصا كاف ولما

 الطيب مناخو في ينخرط وأف الحساس، المرىؼ بالنص يتصؿ أف الناقد عمى يتوجب مقرب بأي السؤاؿ: ىذا
 ركيزة أية قبؿ التفطفو  الزكانة يعتمد منيج إال يناسبو ال المناخ ونقد لممناخ. نقد ىو عاؿٍ  نقد كؿ )إف الحميـ؟
 الباطنية بالحرارة النص يتوقد ىؿ السؤاؿ: بيذا ابتدأ ما إذا صنعاً  يحسف سوؼ المعياري النقد فإف ذلؾ، ومع أخرى.(

 الذائقة اختصاص مف السؤاؿ ىذا ولكف المتمقي؟ إرضاء عمى قادر غير يجعمو قد بميد فتور عميو يريف أـ األصمية،
 ىذه مع لمتعامؿ الزئبقي الجو ميزاف يشبو فيزيائي ميزاف مف ما إذ برىانيًا. وال ذىنيًا، ليس أنو أعني والحساسية،
 الرياضية. المعادالت تحؿ كما حميا يتعذر التي المعضمة

 الحرارة مثنوية ىي الكبرى المعيارية المثنوية أف إلى يذىب أف القيمة وراء الساعي لمنقد يجوز ذلؾ، ومع
 الوجود لب ىو والصدؽ الصدؽ، ىي الحرارة أف في مرية وال والموت. الحياة مثنوية تعادؿ أف تكاد التي والبرودة،
 الحياة. وفساد والدناءة الخبث سوى ىنالؾ يكوف لف دونيا مف التي الطيبة ىو الصدؽ ألف إال ذلؾ وما كمو. البشري
 النقد يصير وبذلؾ شيء. كؿ ؿأو  والطيبة، الصدؽ عف البحث بصدد يكوف فإنو الحرارة، عف النقد يبحث فحيف
 وكريـ. صادؽ ىو ما إال لو ىدؼ ال نبيالً  أخالقياً  فعالً  األدبي

 إذا بتاتًا، بمنيج ىذا وما المأتى. وحسف التوسـ أو التفرس مقرب إنو وحسب. واحد مقرب سوى ثمة ليس إذف،
 قادر التوسـ فإف ذلؾ، ومع والتفكير. سةالدرا مناىج توتيف نحو النازع الزماف ىذا طبيعة مف انطالقاً  المرء حكـ ما

 باليوس أصحابيا أصيب التي النزعات تمؾ مف وكذلؾ المعقومة، اآللية النزعات مف النقدي الروح يخمص أف عمى
 ال ألنو وحصافة، حكمة كؿ مف الناقد يحـر أف اليوس ىذا أفش مف إف ُخمَّب. ىو ما بكؿ بؿ شكمي، ىو ما بكؿ
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 غور إلى الولوج، عف يعجز فإنو ولذلؾ، سواه. دوف يطمبو أف لعمو أو بالمحاء، يكتفي ىو بؿ ب،بالمبا ميموماً  يظؿ
 الذائقة. ورىافة والكياسة المطؼ إلى افتقاره بسب السحيؽ، األشياء

 الجيد. النص في المبثوث بالعمو يتحد أف شأنو مف الذي الصافي الحدس عمى يرتكز التوسـ منيج فإف وليذا
 أخالقية غاية لو فإف ما، حد إلى باطني منيج أنو وبما حصرًا. الكاتب حساسية يتحسس منيج أنو يعني وىذا

 البزوغ. برىة في الشمس نور مف أطير تصير حتى النفس تزكية خالصتيا صوفية،
 ولئف الحساسية، شديد بؿ حساسًا، إنساناً  يكوف أف ينبغي نفسو الناقد فإف االستبصاري، المنيج ليذا ووفقاً 

 مف يفوح أريجاً  المرء يشـ كما تماماً  الجيد النص مف المتضوعة الرائحة يشـ أف استطاع الجميمة المزية ىذه لو أتيحت
 الناقد حساسية كانت وكمما المرسؿ. بحساسية الممتقي حساسية تأثر ىو يتوسـ الذي النقد أف يعني وىذا يانعة. زىرة
 وجدارة قيمة أكثر نفسو النقد كاف المنقود، بالنص التأثر عمى لؾوكذ التبصر، عمى وقدرة وفاعمية زخماً  أكثر

 استيعاء عمى قادراً  أصمياً  ناقداً  يكوف أف البتة يسعو ال الفناف روح لو تتوفر ال الذي الناقد أف ويبدو باالحتراـ.
دراؾ النصوص  الفعمية. قيمتيا وا 

 حد في ىو يدركيا، لـ أو الساعي أدركيا سواء يمة،الق وراء السعي أف عمى التأكيد مف الختاـ قبؿ بد ال ولكف،
 أو الكرامة، إذ وحدىـ، الكراـ إال يسرىا، عمى يدركيا، ال حقيقة وىذه ريب. أدنى دوف جمى، قيمة بؿ قيمة، ذاتو

 شريؼ. إنساني فعؿ كؿ عنو يصدر الذي المصدر ىي البشرية، الحياة في المركزية، القيمة
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 بة الروحيةاألدب والمسو

لعؿ في ميسور المرء أف يدرؾ ما فحواه أنو كمما ازداد عصرنا جنوحًا صوب عبادة الماؿ والبضاعة، كثر 
الشعراء بخاصة، والعامموف في فسحة الكتابة بعامة، كما ازداد عدد الباحثيف عف القيـ العالية في حقوؿ الديف 

أشكاليا وألوانيا. وىذا يعني أنو كمما تفاقـ الجشع  والفكر والفف، أي في المساحات الالمادية عمى مختمؼ
االقتصادي، واستفحؿ نازع االستيالؾ، تسارع النشاط الروحي وازداد رسوخو وزخمو، حتى لكأنو نقيض ينتصب 

 ليواجو نقيضو، أو قؿ إف الدفاع يتوطد ويتصمب كمما أمعف اليجـو في شراستو وعنفوانو.
الحياة تصر عمى إقامة ضرب مف التوازف بيف األضداد في داخؿ  فمما ال يفمت مف شبكة الرؤية أف

جسدىا الحي. وىذا ما يفسر لؾ سر انتشار الصوفية في العالـ اإلسالمي القديـ، إذ كانت تزداد اندياحًا ورسوخًا 
يشكـ  كمما ازدادت التجارة تفاقمًا في الشرؽ والغرب. فما مف ريب في أف الصوفية جيد يبذلو الروح البشري كي

المادية حيف تفتحؿ وتستطير شرورىا، أو كي يحوؿ بينيا وبيف الييمنة عمى المساحة المخصصة لحرية الروح 
وبذلؾ فإف الصوفية تمنع الماؿ مف أف يزيؿ عذوبة الحياة. وىذا يعني أف الصوفي واحد مف سدنة العمو، أو مف 

 الرماد. إنو يحرس إنسانية اإلنساف.سدنة القيـ الروحية التي مف دونيا ال يترسب شيء سوى طعـ 
واآلف يبرز سؤاؿ جوىري البد منو في ىذا الموضع. لماذا كاف الشعر ىو الفعؿ الكتابي األغزر حضورًا 
مف أي صنؼ كتابي آخر في مضمار التصدي لعراـ المادية واستطارة شرورىا خالؿ الثمث الثالث مف القرف 

 لحادي والعشريف؟العشريف وما تاله مف سنوات في القرف ا
ربما وافؽ الكثيروف عمى أف عصرنا الراىف ال ينـ عف أية رغبة قوية في استضافة الشعر والشعراء، ومع 
ذلؾ فإف الشعراء يصروف عمى أف يكونوا، بؿ عمى أف يحضروا بغزارة في سواء ىذا العراـ المادي اليمجي 

ـ والتفاقـ دوف كمؿ أو ممؿ. فال ريب في أف عدد الشعراء المحيط بالروح إحاطة الظممات باألنوار، واآلخذ بالتعاظ
الذيف يكتبوف بالمغة العربية في الجيؿ الراىف، أي في السنوات األربعيف األخيرة، ىو أكبر مف عدد الشعراء في 
أي جيؿ سابؽ عمى اإلطالؽ. وبإزاء ظاىرة كيذه يممؾ المرء كامؿ الحؽ في أف يطرح سؤاؿ ىولدرليف: "لماذا 

مارة عمى انحطاط الشعر إعراء في الزمف الضنيف؟" فمع أف كثرة الشعراء عمى ىذا النحو السرطاني ىي الش
 نفسو، فإف ىذه الكثرة ال تخمو مف داللة عمى مستوى جوىر الحياة.

ومما قد يثير الدىشة، وربما االستيجاف، أف يصر الشعراء أيما إصرار عمى أف يحمموا صميب الحياة في 
كاف، والسيما بعدما صار الشعر ضربًا مف الرطانة ال يممؾ أف يتواصؿ معيا إال رجؿ االختصاص. كؿ زماف وم

وفي الحؽ أف الشعراء يستحقوف أف يتعاطؼ معيـ كؿ مف لو ضمير حي، فالقصيدة ىي صميبيـ الذي يصمبوف 
بيا، ولكف مف أجؿ ال  عميو طواؿ الحياة، وىي النار التي تيجـ عمييا فراشات أرواحيـ، وتصر عمى أف تحترؽ

 شيء سوى تمبية حاجة في صميـ أرواحيـ. وربما كاف المتنبي لساف حاؿ الشعراء بأسرىـ حيف قاؿ:
ـــــــداركيا اهللض ـــــــة ت ـــــــي أم ـــــــا ف  أن

 
 

 نريـــــــب كصـــــــال  فـــــــي ثمــــــــود 
 فمماذا القصيدة، إذف، ما دامت صنفًا مف أصناؼ الصمب ومكابدة االغتراب؟ 
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ت األدبية قدرة عمى السمو والتعالي فوؽ التجربة المادية الفاسدة بحكـ ربما ألف الشعر ىو أكثر اإليقاعا
طبعيا، أو ربما ألف القصيدة ضرب مف ضروب الحياة العصرية الشديدة االفتقار إلى المثؿ األعمى الذي ال 

ريزة يممؾ اإلنساف أف يعيش مف دونو سوى حياة بغير قيمة. فمقد نسيت الحضارة الحديثة أف اإلنساف مزود بغ
مثالية ال تشبعيا البضائع بتاتًا. ولـ تحاوؿ ىذه الحضارة البائسة أف تقدـ أيما زاد ليذه الغريزة المثالية التي أدى 
تجويعيا إلى شعور اإلنساف بجميع أصناؼ الشقاء. إف البشر اليوـ يكابدوف مسغبة روحية خانقة، وىذا ىو اليـ 

ما أف تحتـر نفسؾ. األوؿ لإلنساف المعاصر. فأنت أماـ خياريف،  إما أف تحتـر ىذه الحضارة، وا 
ومف المحتمؿ أف تكوف ىذه المسغبة حصرًا ىي العامؿ الذي أجج الكتابة األدبية بعامة والشعرية بخاصة. 
ولئف صح ىذا الزعـ، فإف القصيدة الحديثة ما جاءت إال بمثابة استجابة لنقص يعتور الحياة الحديثة. وليذا، فقد 

ا محاولة جمى يبذليا الروح البشري ابتغاء البموغ إلى الحيث الذي ما بعده أي حيث عمى اإلطالؽ، تبدت وكأني
محاء الفرؽ بيف األلـ والمذة. وىذا يعني اأو قؿ إنيا نزوح فوؽ المسافة الباطنية باتجاه البرىة القصوى، أو برىة 
لـ المنداح، لتكوف بمثابة عش صغير مف أف القصيدة تحاوؿ أف تدشف عالميا المتمايز الخاص في داخؿ العا

شأنو أف يستضيؼ طائر الروح. وبيذا، فإنيا تشبو المعابد الوثنية القديمة المفتوحة عمى الخارج، والمنغمقة عمى 
نفسيا في آف واحد. ويبدو أف الشعر اليوـ قد سئـ مف إمكانية تغيير ىذا العالـ الموغؿ في المادية. ولعؿ مف 

 ف بأف حدوس الشعراء أصدؽ بكثير مف نظريات السياسة وأفكارىا العجفاء.حؽ المرء أف يؤم
*  *  * 

لقد أسرؼ الزمف الراىف في توجيو االىانات إلى كرامة اإلنساف الذي ىو ذات تصنع القيـ، وال تممؾ أف 
رؼ، الذي ىو ماىية تحيا إال بيا، فكاف رد الروح أ ْف أكثر مف التعبير عف حنينو الدائـ إلى الجماؿ والحرية والش

اإلنساف، وذلؾ لكي ال ينحط الموجود البشري إلى مستوى الموجودات الجامدة، أو لكي ال يصير مجرد شيء 
بيف أشياء، فال يييمف عميو ذلؾ الشعور بالعقـ والبالدة والخواء. ففي الحؽ أف الشاعر والصوفي ىما رمزاف 

رادة االستنقاع، أو متعالياف، بؿ أسمى نماذج العمو في أية ثقافة سا مية. وال يعني غيابيما إال انتصار الوحؿ وا 
انتصار المرابي عمى القديس، أو السافؿ عمى الشامخ والباذخ. ولعؿ مما ىو أمارة مف أمارات العافية أف يؤمف 

 المرء بأف الشاعر سوؼ ييـز التاجر في األياـ المقبمة، حتى ولو بعد دىر طويؿ.
اصة، والكتابة األدبية بعامة )وكذلؾ التديف والتفنف والتفكير(، إف ىذه الظواىر وىذا يعني أف الشعر بخ

برمتيا تمثؿ خير تمثيؿ صراع الروح ضد التشيؤ والغثاثة واالبتذاؿ، أي ضد المادة وثقميا وكثافتيا وبؤس 
نت الغاية بذاتيا، أو عبادتيا، واإلذعاف لسمطانيا المتعسؼ الزنيـ. فالشعر وريث الصوفية في التأكيد عمى أنؾ أ

قؿ إنؾ أنت الكرامة جاسدة عمى األرض. مف أجمؾ تبزغ الشمس ويطمع القمر، وييّب النسيـ وتنتشر الحرارة في 
كؿ مكاف. فمكـ كانت الحضارة القديمة رفيعة الشأف، عظيمة المقدار، حيف جعمت مف الفرد الذي يرفض المادة، 

ف كانوا ويسوح في األرض، مثميا األعمى المقدس،  أو الكائف البشري األكثر سموًا مف جميع الناس، حتى وا 
 مموكًا وأمراء.

أما الدرس الذىبي الذي تقدمو الصوفية لمكتابة فيو ىذا: عمى الكاتب، أيًا كاف، أف يؤمف بأف ثمة كونًا 
يض فقط كيما خاصًا، بؿ جد خاص، يستتب في المرئيات ويستسر، ساجيًا مكتومًا عف أية مقمة أخرى، ولكنو ين

يعانؽ روح ذلؾ الكاتب وحدىا ودوف سواىا مف أرواح البشر. وما لـ يمتمؾ الكاتب قدرة كافية عمى محاورة ذلؾ 
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الكوف الراخـ اليادئ المستور، فإف شيئًا عظيمًا سوؼ يتعذر إنجازه عمى أي صعيد مف األصعدة. فقواـ األمر 
 وجو الحصر. أف تؤمف بأف ثمة شيئًا مخبوءًا مف أجمؾ أنت عمى

وىذا يعني أف الشاعر الذىبي ىو شاعر المشيد الخصوصي، أو قؿ إنو ذاؾ الذي يرى ما ال يراه سواه، 
ويشعر بما ال يشعر بو اآلخروف. وبيذه المزية قبؿ سواىا مف المزايا األخرى، يتمكف مف االستجابة لممسغبة 

في الزمف الراىف حصرًا. وال يستجيب ليذه المسغبة  الروحية التي يكابدىا اإلنساف في كؿ زماف ومكاف، والسيما
عمى نحو فعاؿ إال مف لو خبرة بمعاشرة األلطاؼ واليافعات الراغدة في فتونيا الخاص. وليذا، فإف الخبير 
بشؤوف الشعر كثيرًا ما يرى النص األدبي المتميز بمثابة تعبير عف التنزه في المسّرح والمفتوح. وىو بيذا التحديد 

مف أصناؼ التناسـ مع شيء وسيـ مف شأنو أف ينعش سريرة اإلنساف وسجاياىا النبيمة. وبإيجاز، ال قيمة صنؼ 
ال بكفاءتو أو قدرتو عمى االستجابة لممسغبة الروحية التي  لمنص األدبي إال بمقدار ما يحتفؿ بإنسانية اإلنساف، وا 

 ىي لباب أزمة اإلنساف الحديث.
وكذلؾ جميع أصناؼ التأدب والتفنف، إال جيدًا يبذلو كائف روحي يكابد نقصًا  إذف، ليست الكتابة األدبية،

ال حياة عمى األصالة إال باكتمالو. وال مبالغة في الذىاب إلى أف كؿ إنساف ىو مسغبة روحية، مجاعة وجدانية، 
ف شرب مياه العالـ كميا. وليذا السبب  قبؿ سواه، فإف اإلنساف أو ظمأ داخمي وعاطفي ال ارتواء لو البتة، حتى وا 

ال  يتديف ويتفنف ويفكر ويكتب، إذ ليست الفنوف واآلداب إال محاوالت جمى تبذؿ بغية إشباع المسغبة الروحية، وا 
استجابات لنداء يسمعو ىذا الكائف نفسو آتيًا مف مكاف قصي مجيوؿ. ومف شأف الكتابة األدبية حصرًا أف تجعؿ 

وأف يحف إلى ما يتجاوزه ويعمو فوقو بمسافة فمكية أو سرمدية. وليذا، يصح صاحبيا يشتاؽ إلى ما وراء ذاتو، 
القوؿ بأف األدب ال يبدأ إال حيف يتوقؼ المنطؽ، وما ذاؾ إال ألف الكاتب األدبي يفكر بوجدانو أو بضميره 

سعيا أف تصير الصرؼ. إنو يوظؼ الزكانة والخياؿ والوجداف أكثر مما يوظؼ العقؿ بكثير. ويبدو أف الفكرة ال ي
أدبًا جيدًا إال إذا صارت مقولة الوجد نقطة ازدالؼ يمتقي عندىا بالصوفييف جميع الكتاب األدبييف المتميزيف 

 عمى مختمؼ أصنافيـ وألوانيـ.
إذف، ىا قد اختمفت النظرة العممية إلى الطبيعة عف النظرة الرومانسية الصافية، فاألولى تبحث عف الطاقة 

ثانية فتبحث عف روح ال مرئي يرخـ في جميع المرئيات، أو قؿ إنيا تبحث عف جماؿ أو عف قوت والثروة، أما ال
لمروح. وفي الحؽ أف ىذا العنصر السري المحايث لمكائنات الطبيعية عمى نحو حمولي ىو الذي تيجست لو 

طف إلى فحواه ومحتواه، الوثنية وعبدتو عمى ىيئة آلية محمية، كما تيجست لو الصوفية وانيمكت طوياًل في التف
ولعؿ مف شأف ىذه الشركة بيف التياريف أف تقمص المسافة الفاصمة بيف الصوفية واألدب، والسيما الشعر وىذا 

 يعني أف روح األسطورة، ونزعة الغموض الوثنية، ىما في الصميـ مف كؿ نص أدبي ناجح.
كوف برسـ الروح، ىي عالـ تختمط فيو الوقائع وىذا يعني أف الكتابة األدبية العظيمة، أو تمؾ التي وجدت لت

واألخيمة بحيث يصح القوؿ بأف النص ليس سوى جممة مف اإلضفاءات، أو مف التشكيالت والتحديدات المثالية 
لمعالـ الخارجي. وليذا، البد مف التأكيد عمى أف انتصار أي مذىب مادي في مضمار السياسة واالجتماع سوؼ 

 ور اآلداب كميا، والسيما الشعر.يفضي بالضرورة إلى تدى
أما المثالية فأف ترى األشياء، ال كما ىي، بؿ كما تتراءى لؾ، أو كما ينبغي أف تكوف، أي بوصفيا قوى 
مف شأنيا أف ترمز إلى محتويات الذات. وىذا ىو حاؿ الوثنية التي رأت في المادة قوى مما وراء المادة. وال 

ة األدبية شديدة الشبو بالفاعميات الوثنية بوجو عاـ. والشعر بخاصة ىو الفاعمية مبالغة في الذىاب إلى أف الكتاب
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الروحية الوحيدة المتبقية مف عصور الوثنية، وبزوالو، أو بانحطاطو واتضاعو فإف الوثنية سوؼ تكوف قد ىزمت 
لى األبد. ويبدو أف تثويرًا أصميًا لمخياؿ األدبي، سوؼ لف يكوف سوى إطالؽ وتحرير لمقوى  ىزيمة نيائية، وا 

 الوثنية المحبوسة في سريرة اإلنساف.
ومف شأف مثؿ ىذا المذىب أف يتضمف ما فحواه أف النص الجيد ىو ذاؾ الذي ينطوي عمى الطاقة الكفيمة 
باستثارة روح المتمقي، وحثيا مف الداخؿ كي تتعاطؼ مع ذلؾ النص نفسو. وبمثؿ ىذه االستثارة يغدو المكتوب 

حة في المغة، أو في مساحة الذات السرية المطيفة، وكؿ سياحة نزىة، وكؿ نزىة نزاىة. وال نزاىة إال األدبي سيا
 في الروح، ومف أجؿ الروح.

*  *  * 
ولما كاف اإلنساف سرًا مستورًا أكثر مما ىو ظيور مكشوؼ لمعياف، فإنو ال محالة مندفع صوب التساؤؿ 

عف مصيره ومصدره، أو عف قضيتو الماورائية التي أرقتو مذ كاف،  عف محتواه، أو عف فحواه الداخمي، وكذلؾ
والتي سوؼ تظؿ تؤرقو ما داـ لو وجود عمى األرض. وىو حيف يكتب األدب إنما يحاوؿ أف يتخطى ىويتو مف 
حيث ىو كائف مخموؽ إلى ىوية أعمى يقدـ نفسو مف خالليا بوصفو كائنًا خالقًا يحوز عمى قوة اإلنشاء 

وفضاًل عف ذلؾ، فإنو سوؼ يستمتع بفعؿ الخمؽ وينتشي، إذ ال ريب في أف التعبير الفني حرية  والتأسيس.
وجماؿ في آف واحد. وبداىة ليس التعبير الفني شيئًا سوى الشكؿ الحي، إذ بغير الشكؿ ال يكوف المحتوى إال 

ذ تبتكر الروح األشكاؿ الحية، فإنيا تستجيب لتمؾ المسغبة التي تستتب فييا عمى  صنفًا مف أصناؼ اليالـ. وا 
نحو مزمف. ولكف ما ىو مؤسؼ حقًا أف الشكؿ في الكتابة العربية الحديثة كثيرًا ما يجيء ليكوف بمثابة زخرؼ 
مصطنع ال وظيفة لو سوى إخفاء ضعؼ سقيـ أو خواء عقيـ. وال ريب في أف تخشب األشكاؿ الفنية الكتابية ىو 

وب الفتور، كما أنو برىاف عمى أف السمعة صارت وثنًا معبودًا في األرض وال أبرز دالئؿ االتضاع أو الجنوح ص
غضاضة في الذىاب إلى أف فعؿ الكتابة لف يؤشر إلى المسغبة الروحية، ناىيؾ بأف يشبعيا، أو حتى يشرحيا، 

فؤاد البشري إال إال إذا انبثؽ المكتوب مف الجيشاف والتفور والرعش، إذ إف ىذه القوى الباطنية ال تتشكؿ في ال
مف مكابدة الحنيف إلى الحميـ المفقود. ويموح لي أف الحنيف، أو الوجد، ىو بيت القصيد في الحياة البشرية 
برمتيا، وأف توتر المسافة الفاصمة بيف الحضور والغياب ىو االسـ اآلخر ألي حنيف، أو ألي وجد، ذي صمة 

نما تتعيف بمقدار ما تغدؽ عميو النفس مف أشواؽ، أي بمدى بالكتابة األدبية. فال مرية في أف قيمة الشيء إ
قدرتو عمى االجتذاب. وبواسطة ىذه األشواؽ، أو بفعميا، فإف الكاتب تتراءى لو كائنات ال وجود ليا إال في 
سريرتو وحدىا. واألىـ مف ذلؾ أف مف شأف ىذه األشواؽ أف تجعؿ الكاتب يرى األشياء بعيني رساـ ذي خياؿ 

ستبصاري، فتشعر وأنت ترنو إلى صورة وكأف سربًا مف أقواس قزح سوؼ يتدفؽ منيا لينتصب في بصري وا
اآلفاؽ التي ال حدود ليا، حتى لكأنو قد أخذ عمى عاتقو أف يعيد إلينا حريتنا المفقودة، وذلؾ لشدة قدرتو عمى 

 الخمب.
 ترى، لماذا كاف كؿ مف دستويفسكي ولورنس كاتبيف عظيميف؟

كؿ منيما نتاج لسورة جياشة تطفر صوب األعالي باتجاه األوج نفسو، حتى لكأنيا تحاوؿ أف تحوز  ألف كتابات
 عمى كؿ ما يأبى عمى الحيازة أصاًل.
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ولئف كانت مقولة اهلل صريحة في أدب دستويفسكي، فإنيا قد جاءت مكّنية في أدب لورنس الذي أدرؾ 
ي يجؿ عف كؿ تسمية أو إدراؾ. وربما جاز القوؿ بأف ىذا الجوىر بوصفو صورة لممنبيـ األعظـ، أو لكائف خف

الكاتب االنجميزي يممؾ قدرة ال تبذ عمى مغنطة األشياء التي يصفيا أو يتعامؿ معيا. ولعؿ ىذه السمة الباذخة 
 أف تكوف سرَّ المزية في تراثو كمو. ومما قد ال يخفي أنيا سمة وثيقة الصمة بالمسغبة الروحية التي دفعتو إلى
التحديؽ في المرئيات بغية االلتقاء بأسرارىا المذخورة ومحتوياتيا المكنونة، حتى لكأف لورنس يمثؿ في بعض 
رواياتو، والسيما في "قوس قزح"، ضربًا مف ضروب العودة إلى الوثنية، أو إلى الصوفية الغموضية، في أصدؽ 

 في المرئيات مف مدخرات ال مرئية. أشكاليا، وذلؾ مف خالؿ تيجسو لفحوى المستورات، أو لما يندرج
ولئف كاف لورنس يجسد حالة التعامؿ مع االستسرار، أو البحث عف المستور والمخبوء، فإف كاتبًا مثؿ 
أنطواف اكزوبري، الذي مات وىو في الريعاف، يجيش في داخمو وجد بطولي مف شانو أف يرد إلى اإلنساف كرامتو 

لقد اتجو اكزوبري إلى ما يعمو فوؽ الترؼ المادي، وذلؾ ابتغاء حيازة صنؼ الميدورة في ساحة القرف العشريف. 
مف الفرح األصمي يسعؾ أف تسميو فرح البطولة، أو رعش الوجود األصيؿ. لقد اكتشؼ العنصر الميت في 

ئية أرواح أناس الغرب، فما كاف منو إال أف عّوض عف ذلؾ الخسراف بتطوير نازع البطولة أو الشجاعة االستثنا
 التي تمكف اإلنساف مف أف يموت دوف أي شعور بالحزف أو باألسى.

فيا ىو ذا ريفير، بطؿ رواية "الطيراف الميمي"، يستعمؿ جياز الالسمكي ليتابع حاالت الموت التي يواجييا 
طياروف يحتضروف في أماكف نائية، بعد ما ضاعوا في الفراغ الالمتناىي،  وراحوا يكافحوف األعاصير 

. وتمكـ، والظ ممات. وبيذا الصمود البطولي في وجو الفناء يحاوؿ الكاتب أف يصالح اإلنساف مع موتو المحتـو
لعمر اهلل، حاجة ماسة، تمامًا كما الحاجة إلى الماء واليواء. وال أدؿ عمى صدؽ ذلؾ الكاتب وصفاء نيتو مف 

نو يحوز فذاذة شديدة القدرة عمى استبار أسموبو الممغنط والموغؿ في العذوبة والسالسة. وفضاًل عف ذلؾ، فإ
أوصاؼ األشياء ومكنونيا، ثـ عمى نقميا إلى حيز لغة أترعت بالبكارة والقدرة عمى اإلنعاش، إذ ما مف شيء 

 يممؾ أف ينعش إال ما كاف بكرًا طازجًا، أو ما جاء مف مممكة الينع واالخضالؿ.
*  *  * 

تجيب لممسغبة الروحية والظمأ الوجداني الذي يجيؿ االرتواء إال إذ قد ال يتيسر لفعؿ الكتابة األدبية أف يس
نبع النص المكتوب مف الينابيع التي تنبجس منيا المبادئ الخالدة: غريزة المثؿ، غريزة الحمـ، رعشة التناىي، 

الروح  التوؽ إلى السمو والعمو، والتفطف لمنائيات والغائبات. وقد ال يتأتى لمنص المكتوب أف يمبي حاجات
والخطؼ واألخذ إلى البعيد. ولئف أمتع حقًا فإنو يكوف قد صار برسـ الذائقة التي ىي مركز االجتذاب. وما مف 

 عمؿ فني قط إال ما كاف وجوده مف أجؿ الذائقة بالدرجة األولى.
ف والوجداف، وليذا كمو، البد مف القوؿ بأف النقد األدبي ال يتيسر إرساؤه إال عمى فقو الذات، أو فقو الباط

أي عمى فمسفة ذاتية راسخة وليا خبرة تفصيمية بمحتويات النفس البشرية. وبغير ىذه الفمسفة الذاتية فإف النقد 
األدبي لف يكوف سوى فعؿ عشوائي أو فوضوي يخطئ أكثر مما يصيب. ومما ىو عمى درجة عالية مف األىمية 

التي تجعؿ األسموب متينًا أو جمياًل أو قادرًا عمى االجتذاب. أف يكوف الناقد خبيرًا بالمغة وبالعناصر الجمالية 
 فحقيقة اإلنساف األولى أنو كائف لغوي، أعني أف ال وجود لو مف دوف المغة بتاتًا.
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فقمما يتمكف النص األدبي مف حيازة عنصر المتعة أو عنصر الجماؿ إال بواسطة األسموب المتفور 
ج مف ىيؼ المغة ورصانتيا في آف معًا. ولعؿ مما ىو جائز أف يقاؿ بأف الراعش الحي، أو قؿ األسموب المنسو 

الخياؿ الموحي ىو مبدأ الفتاء الدائـ والحيوية الشديدة االخضالؿ في كؿ أسموب عظيـ. فيو يّزود النص بالطاقة 
لمغة. وبذلؾ االستبصارية، أو باليخضور الذي ينبث في النسيج المغوي فيحيمو إلى تمبية روحية تحؿ في داخؿ ا

تتمكف النفس مف أف تختبر صنفًا مف سمو وجداني قؿ أف تتاح ليا أية فرصة لتمارسو خارج المكتوب، الذي مف 
 شأنو أف يجعؿ الالمتاح متاحًا في الخياؿ، وكؿ ما يعجز عف تمبية حاجات الوجداف ال يعوَّؿ عميو.

تذي باأللطاؼ الحسنى، بؿ ربما جاز الزعـ ويبدو أف النفس تشعر، حيف تقارب األسموب السامي، بأنيا تغ
باف األسموب المتميز بالرصانة والمدانة في آف واحد ىو تعويض جيد عما ألـ بيذه المدف الخمجة المذرة مف 
تشويو واتضاع وتدىور وخراب. ويموح لي أف اآلداب ال يتيسر فيميا بمعزؿ عف األزماف واألماكف التي أنتجتيا 

جود. فالشاعر إنجاز عظيـ لزمف عظيـ. ولئف صح ىذا المبدأ صار في الميسور أف يقاؿ أو جعمتيا ممكنة الو 
بأف ىذه المجتمعات المنخورة الصميـ ال تممؾ أف تنجب شاعرًا ذا شأف بتاتًا، وال حتى وفقًا لناموس االستثناء 

حدد مساحة فعمو، العامؿ في كؿ زماف ومكاف، وذلؾ ألف ناموس االستثناء محكوـ بناموس جبري يفوقو وي
 فيرغمو عمى أف يتوقؼ عند حد معيف، وبذلؾ يتيح لو أف يفعؿ ىذا الشيء وال يتيح لو أف يفعؿ ذاؾ.

ولعؿ قدرة األسموب الفائؽ عمى تغذية النفس باأللطاؼ الحسنى أف يكوف السبب الذي جعؿ الناس 
اصة أسموب النفري وأسموب ولتر يمجدوف أصحاب األساليب العظمى، كأسموب الجاحظ وأسموب التوحيدي، وبخ

باتر االنجميزي. فأسموب النفري ىو أرقى أسموب في المغة العربية بعد القرآف، وذلؾ ألنو مشحوف بشحنة وجد 
صوفي منقطع النظير، فما مف شيء يممؾ أف يطرد الجفاؼ مف المغة، وأف يرّسخ فييا االخضالؿ والينع، سوى 

اطر الزرقة بعض أمجادىا. وربما صح القوؿ بأف األساليب العظمى ال يقوى التولو والميفة، أو الوجد الذي يش
عمى إنجازىا إال أولئؾ الذيف يتعشقوف بما ال زماف لو وال مكاف، أو قؿ أولئؾ المنقبوف عف الراسخات في ممالؾ 

 الديمومة التي ال وجود ليا إال في الخياؿ البشري وحده.
*  *  * 

 لماذا سمي الخياؿ خيااًل؟
ربما ألنو يخمخؿ نظاـ األشياء. ومما ىو ناصع تمامًا أف ثمة صمة صرفية بيف الخياؿ والخيؿ والخمؿ 
واالختالؿ والتخمخؿ والخمة. فيو يعمد إلى تجسيد المجرد، بحيث يجعمو شاخصًا أماـ البصر، وبيذه الطريقة 

د فيكرمو ويرفعو إلى أفؽ أسمى مف الفذة يقربو مف البصيرة أو يولجو في عقرىا المضاء. ثـ إنو يجرد المجس
مستواه الحسي القريب. وفي الحالتيف فإنو يخمخؿ نظاـ األشياء، أو يكسر بنيانيا المنطقي أو الواقعي. ويبدو أف 
اإلنساف حيف يكـر األشياء الخارجية، عمى ىذا النحو، فإنو يكـر روحو نفسيا. وليذا يجوز القوؿ بأف صمتؾ 

بالنير أو بالبحر أو بالمطر أو بالسحاب، ىي بالضبط صمتؾ بروحؾ حصرًا. فبخيالؾ بالزىرة أو بالشجرة أو 
 تخالؿ األشياء.

يصير فاعمية حرة، ألنيا تتصرؼ وعمى أية حاؿ، يتمكف الخياؿ، بياتيف العمميتيف المتعاكستيف، مف أف 
وبالدتيا، إذ بيذا الفعؿ الحر المستقؿ  باألكواف كيؼ تشاء. وىينا يحرز الروح البشري نصرًا مؤزرًا عمى المادة ورىميا

ال يظؿ اإلنساف أسيرًا لألشياء ولسمطانيا الحتمي، بؿ تصير األشياء ممكو وطوع بنانو، وبذلؾ يصير النص المكتوب 
طاقة ليا القدرة عمى استحداث سمسمة مف الفتوحات داخؿ النفس. إف النص الجيد ىو ذاؾ الذي يجعؿ النفس تتفتح 
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الصنؼ مف أصناؼ الوعي ىو ما يسعؾ أف تسميو بوعي  تتفتح الزىرة عف بتالتيا في الربيع. وىذا بالتدريج كما
النشوة أو وعي الثمالة. وىو أرقى مف وعي الداللة بكثير، وذلؾ ألنو نتاج لغة مغنطيا الخياؿ العامؿ في خدمة 

المتجييف صوب اإلنتشاء والثمؿ، أو  الوجداف. وىذا ىو الوعي الذي يقدسو الصوفيوف والشعراء والفنانوف وجميع
 صوب الباطف الثري النفيس.

بداىة، إف األسموب السامي ىو نقيض الثرثرة، إذ ال ريب في أف اتجاه كؿ منيما مغاير التجاه اآلخر أو 
، واألىـ مف ذلؾ أنيا استمتاع بالخواء، بؿ بمذاؽ  ، أو نصؼ مكتـو معاكس. والثرثرة ميؿ إلى االتضاع مكتـو

 اد ولونو الكئيب. وفضاًل عف ذلؾ، فإنيا اتصاؿ زائؼ، أو اتصاؿ مع السطح وليس مع العمؽ.الرم
وفي الحؽ أف عددًا كبيرًا جدًا مف النصوص العربية الحديثة قد جاء مف نزعة الثرثرة الفارغة والعاجزة عف 

وتزخرؼ نفسيا عمى نحو  إنجاز أي اتصاؿ في العمؽ الروحي. وفضاًل عف ذلؾ، فإف الثرثرة كثيرًا ما تتأنؽ
نادر، بحيث توىـ ذوي األذىاف المفمطحة، أو الموىونة، بأنيا أصالة روحية نفيسة. وبإزاء مثؿ ىذه التجربة 
يتبدي الفارؽ واضحًا بيف القارئ االستبصاري والقارئ الذي لـ يتمكف مف النضج بعد، ولو نضج لسمى الثرثرة 

باسـ الخواء األنيؽ، أو ألدرؾ أف تمؾ النصوص الثرثارة ليست التي زورت نفسيا عمى ىيئة نصوص عظيمة 
سوى محاوالت لزخرفة الفراغ. إف قدرة الشر عمى تمويو نفسو بأصبغة الخير ليو شأف مذىؿ ومثير لالستيجاف. 
 وال ريب في أف إزاحة الطالء التموييي عف األوىاف المزورة ىو جيد ال يقوى عمى بذلو إال أولئؾ الذيف ترشدىـ
إلى الحقيقة بوصمة داخمية ذات إبرة قمما تخطئ االتجاه السديد. وبداىة، ليست لمناقد األدبي مف وظيفة قبؿ 

 التمييز بيف النغيؿ واألصيؿ، أي قبؿ إصدار حكـ القيمة الناضج.
 إف مف ال يدرؾ أف األدب ىو فقو الروح أو فقو اإلنساف )في مقابؿ العمـ الذي ىو فقو المادة( لف يتيسر
لو اف يصير ناقدًا أدبيًا في أي يوـ مف األياـ. ويبدو لي أف الروحانية المتعالية ىي وحدىا التي تممؾ أف تكتب 

يدـو إال ألنو قد جاء مف مممكة نصًا أدبيًا رفيع الشأف، لو القدرة عمى الديمومة والصمود في وجو الزماف. وىو ال 
ـ نتاج لممسغبة الروحية المسنودة بالعقؿ الذكي والخياؿ الروحي والفؤاد الدواـ التي ىي أزاًل عيف ذاتيا. فالنص العظي

الذي يشتاؽ ويحف إلى كؿ ما ىو مف ساللة العمو. وىذا يعني أف الحميـ والطاىر واليانع، وكؿ ما ينتسب إلى عيف 
مف مممكة الخالدات الحياة، ىو المحتوى الصميمي لكؿ نص أدبي ناج مف التزوير أو مف التشويو. فكؿ ما ال يتدفؽ 

 ال يسعو أف يستمر في التنفس إال لفترة قصيرة وحسب، إذ ال يدـو إال الدائـ وحده.
*  *  * 

لئف كاف اإلنساف روحًا، أو حياة باطنية، فيييات أف يخضع ألية قوانيف ميما يؾ نوعيا، وىييات أف 
حيد، أي إنو ما يرفض الحد ويند عف كؿ تفيمو أية فاىمة إال عمى نحو حدسي وحسب. فالروح ىو الالمتعيف الو 

صيغة لغوية. فأنى لمذىف أف يتذىف ما يتأبى عمى التحديد؟ وليذا، فإف مما ىو ناصع الداللة أف يتشبث اإلنساف 
بالفنوف واآلداب في كؿ زماف ومكاف، فالفنوف واآلداب ىي أقدر المجاالت عمى استضافة الروح البشري الذي ال 

ريب في أف اإلنساف قد أودع أنبؿ ما لديو في منجزاتو الالمادية. ولقد عبر عف ألمو وبؤسو  ضفاؼ لو البتة. وال
في مسرحيات وأشعار شديدة األىمية وعظيمة المقدار. وربما جاز الزعـ بأف اإلنساف يبمغ ذروة نزوعو الروحاني 

عؿ أوديب في مسرحيتو المشيورة. عندما يتأمؿ شقاءه وألمو، أو قؿ حيف يكابدىما عمى نحو تمقائي أصيؿ، كما ف
 وىذا ىو سر النجاح الذي القاه دستويفسكي في كؿ مكاف مف عالمنا الحديث.
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فال غمو إذا ما ذىب المرء إلى أف األدب يسيـ في تربية الجنس البشري، وكذلؾ إلى أف اإلنساف قد اعتاد 
التي يرعاىا المجتمع وتصونيا القوانيف عمى صقؿ نفسو وتيذيبيا بواسطة األدياف والفنوف واآلداب واألخالؽ 

 السماوية والوضعية في آف واحد.
وليذا كمو، يشعر المرء أحيانًا بأف النص األدبي الجيد نداء ينادينا إلى األصفى واألنقى، وبحكـ ما فيو مف 

عمى ثقؿ المادة ىيؼ ودماثة، فإنو يؤكد تجانسنا مع البراءة التي تنزع إلييا كؿ روح، وينجز لنا نصرًا مؤزرًا 
وكثافتيا العجماء. وىذه حقيقة مف شأنيا أف تؤشر إلى شفافية الروح وسالستو وعذوبتو. وال يناديؾ إلى الصفاء 
والنقاء إال المغة الحقيقية، المشّعة والبريئة مف كؿ زيؼ. أما الثرثرة فتعرفيا بعالقة تميزىا وىي أنيا تعفيؾ مف 

شيء. وىينا يمتقي المرء مع الروح الشائو المعكور. ومما ىو بدييي أف  بذؿ أي جيد بغية أف تفيـ منيا أي
المرض قد الـز الحياة منذ زمف سحيؽ. وعندي أف ميمة التمييز بيف الكالـ األصمي والكالـ الزائؼ ىي الميمة 

 األولى لمناقد األدبي.
إلى قمب المجرى الحي لإلنتاج ومما ىو شديد األىمية أف ننتبو لقدرة النزعة الغوغائية عمى التسمؿ حتى 

الثقافي. ويبدو أننا في عصر التزوير، وىو العصر الذي استطاعت فيو الغوغائية أف تمحؽ بالمثالية ألؼ ىزيمة 
وىزيمة. وبكؿ توكيد، ليس في مقدور أحد أف يستأصؿ شأفة الزيؼ المتفشي في عالمنا الحديث، وىو الذي 

و عمى تدمير البنى النبيمة التي خدميا اإلنساف طواؿ القروف المائة تفاقمت فيو شراسة الماؿ وشرتو وقدرت
األخيرة. وفي سواء ىذا الوضع الزنيـ البد مف تحديد وظيفة الكاتب األدبي بأنيا حراسة القيـ والمثؿ مف قوى 

 حياة.االبتذاؿ واالتضاع والتخريب. ويبدو أف الصراع بيف النفيس والخسيس أبدي ال ينتيي إال بانتياء ال
ولـ تعد الغوغائية وقفًا عمى حثالة الناس، كما كاف األمر في الزمف القديـ، فمقد تفشت كثيرًا في العالـ 
الراىف حتى شممت أعدادًا كبيرة مف أولئؾ الذيف يظنوف أنيـ متعمموف. فثمة أناس مف ىذا القبيؿ يممكوف مف 

ىؤالء الثرثاروف الذيف يالشوف الحقيقة وفحواىا في لجة القدرة عمى الثرثرة ما يثير دىشة المتأمؿ واستيجانو. و 
الكالـ الزائؼ، ىـ أعجز الناس عف رؤية الوظيفة الروحية لمكتابة األدبية. وىـ إف كانوا يعمموف في سبيؿ ىدؼ 
مف األىداؼ، فإنما يعمموف مف أجؿ إزالة األصالة، أو ما تبقى منيا، في ىذا الزمف الذي ىيمنت النذالة عمى 

 ي عظامو.نق
ويبدو أف فئة ضئيمة مف الناس تممؾ أف تدرؾ ما فحواه أف تحويؿ المغة إلى أثير، أو إلى رخاـ، بؿ قؿ 
إلى ينع واخضالؿ، ىي الوظيفة األولى لمشعر الفاخر، وأف استخراج كنوز الروح، تمؾ الكنوز التي ىي أزاًل عيف 

ثاؿ، أو إال ألنيا ىي المثاؿ نفسو، ىو واحد مف األىداؼ ذاتيا، والتي ال نسعى وراءىا إال لعجزنا عف حيازة الم
الدائمة والثابتة لجيد الكتابة األدبية في كؿ زماف ومكاف. وعبثًا تحاوؿ أف تجعؿ اآلخريف يبصروف ما ال 
ما أف ال يشاىد شيئًا ذا باؿ عمى  يبصروف، فاإلنساف إما أف يشاىد ىذا المشيد الخاص مف داخمو حصرًا، وا 

فأنى لؾ أف تقنع التاريخييف، أقصد أىؿ النظريات السياسية، بأنو ما مف قوة سوى قوة الديف واألدب  اإلطالؽ.
 والفف، تممؾ أف تصنع اإلنساف الداخمي، أو اإلنساف الكامؿ، الذي ىو غاية الزماف كمو.

نادروف إلى  ولست ألبالغ البتة، إذا ما زعمت بأف الذيف يدركوف ماىية األدب ووظيفتو العميا ىـ أناس
الحد الذي ال يتوقعو المرء أبدًا، وذلؾ عمى كثرة الناس الذيف يقاربوف األدب ويتعاطونو في ىذا الزمف الموغؿ في 
التسسيب وخسراف القواعد. وليذا، فإنؾ كثيرًا ما تقرأ مجموعة شعرية مف الغالؼ إلى الغالؼ، دوف أف تجد فييا 

و أنو ما مف شيء لدينا يممؾ أف ينضج إلى الحد المقبوؿ. يا إليي!! صفحة واحدة تستحؽ أف تسمى شعرًا. ويبد
 ما الذي جرى لمناس في ىذا الزماف؟
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*  *  * 
ليس الفف وال األدب تعويضًا عف اشتياء غريزي محبط، بؿ ىو إفراز تفرزه الروح كما تفرز الزىرة الرحيؽ. 

ثير، إذ الفف جزء مف طبعو وصميـ روحو. ومما ىو فمقد كاف اإلنساف يتفنف قبؿ مجئ القمع والكبت واإلحباط بك
جد مقنع أف اإلنساف يبدع ألنو طاقة أو قدرة عمى االبتكار، وليس ألنو مقموع أو مكبوت. وال يخفى عمى أحد 
أف الفف الكتابي، وغير الكتابي، مف شأنو أف يؤدي لإلنساف عدة وظائؼ أىميا أنو طريقة اتصاؿ بيف الذوات. 

عميات بيف جميع البشر، أو عمى تأسيس فسحة لممعية يممؾ كؿ فرد أف يمجيا طائعًا، وأف يتفاعؿ فيو أقدر الفا
معيا حتى لكأنيا صورة لروحو الخاص. وعمى ىذا المبدأ قرأت البشرية كتابيا العظاـ مف أمثاؿ شكسبير 

 ودستويفسكي وتولستوي.
اؾ، أو تأسيس المعية وروابطيا، بؿ تتخطاىا وال تتوقؼ وظيفة الفف الكتابي وغير الكتابي عند حد االشتر 

صوب أىداؼ أخرى أبرزىا إشباع نزعة السمو الراخمة إلى األبد في الروح البشري. إف اإلنساف ال يرفض شيئًا 
قدر ما يرفض التقيقر باتجاه الحيوانية، أو التنازؿ عف ماىيتو اإلنسانية النفيسة. فاإلنساف كائف يبجؿ الرتبة 

القيمة التي مف دونيا لف يختمؼ البشر عف البقر. وال ريب في أنو سوؼ يبذؿ قصارى جيده بغية  والمرتبة، أو
البقاء عند المرتبة البشرية، بؿ ربما بذؿ المزيد مف الجيد في سبيؿ االرتقاء صوب رتبة المالئكة. وفي الحالتيف 

الفاعميات عمى صيانة المرتبة البشرية  البد لو مف أف يتفنف ويتفمسؼ ويتديف، إذ إف مثؿ ىذه الجيود ىي أقدر
مف ىجمات الدناءة واالتضاع. وىينا تتبدى عمى نحو ناصع تمؾ الوظيفة الروحانية لمكتابة األدبية، ومما ىو 
مؤسؼ أف بعضًا ممف أرادوا لألدب أف ينحرؼ عف وظيفتو العالية لـ يتمكنوا مف استيعاء ىذه الوظيفة الجبارة 

 لممجيود الفني بوجو عاـ.لمكتابة األدبية، أو 
وليذا كمو، فإف المياومة قمما تظير في النصوص األدبية العظيمة، والسيما في المسرحيات المأسوية 
الكبرى، ولئف ظيرت فإنما تظير لمحا وحسب. وما لـ نؤمف بأف اإلنساف ىو عمى الدواـ في فسحة الكيؼ، وبأف 

ف نكتب أدبًا رفيع الشأف في أي يوـ مف األياـ. ومآؿ ذلؾ كمو إلى الكيؼ يشع محتوياتو وال يبرىف عمييا، فإننا ل
أف مقولة "الشرؼ" ىي خالصة عمـ القيـ برمتو. والشرؼ، بإيجاز، ىو الترفع فوؽ الدنايا والسمو باتجاه رتبة 

ة أخرى عمى لياـ. وبذلؾ وحده يستحؽ اإلنساف أف يكوف جارًا لمكائف العالي، الذي ال تعمو فوقو أية قو الذوؽ واإل
 اإلطالؽ.

*  *  * 
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 النقد والنص والقيمة

لعؿ اليدؼ الكمي لمناقد الخبير بشؤوف األدب أف يكوف االلتقاء الحميـ بنبض الحياة ونضارتيا وبياء لونيا 
داخؿ النص المنقود أو المدروس. وباإلضافة إلى ذلؾ، فإنو قد ييدؼ إلى معرفة الينبوع الذي انبثؽ منو النص 

أو إدراؾ القوى الروحية التي تآزرت فأنتجت جممة نسيجو وجعمتو ممكف الوجود. أما الدافع الذي يدفع  نفسو،
الناقد ويحركو عمى ىذا النحو اإلنساني النبيؿ فيو الميؿ إلى تمثؿ روح الحياة الخالد الجميؿ. فمف طبيعة الحي 

مف شأف ىذا التوجو التمقائي الحر أف يجعؿ مف أف يبحث عف الحيوية ويمتحـ بيا التحاـ النظير بالنظير. ولعؿ 
الناقد شاعرًا، أو فنانًا، أو لعمو أف يكوف برىة الوساطة بيف المفكر والفناف، حتى لو أنو لـ ينظـ بيتًا شعريًا واحدًا 

اذخ طواؿ حياتو. وعندي أف مف يفتقر إلى الشاعرية والطاقة الحدسية ىو أبعد الناس عف أف يكوف ناقدًا أدبيًا ب
 القامة، أو حائزًا عمى سر المزية واألىمية.

ف يبحث أف النص الحي يسعى إلى تنشيط الحيوية والحياة الروحية في المّتمقى، كاف البد لمناقد مف أوبما 
عف نمط الخصوبة واالخضالؿ المنتشر في فضاء النص أو في نسيجو، وذلؾ ألنو ال يممؾ أف ينشط الحيوية 

ذلؾ النمط مف أنماط النضارة التي يدخرىا في بنيتو الخاصة، وىذه سمة قد تتبدى ناصعة في الناس إال بواسطة 
في قدرتو عمى النزوح عف الناجزات، أو عما أعطي سمفًا لمجميع، وىينا تظير أصالتو بكامؿ روعتيا ونقاء 

بؽ الصنع. وليذا، تتناسب نسيجيا، إذ إف التفرد ىو االسـ اآلخر لمعبقرية، وال تفرد إال في مغادرة كؿ ما ىو مس
 القيمة تناسبًا طرديًا مع درجة حضور التفرد في جميع المنجزات الفنية والفكرية واألدبية.

والبد ليذا النزوح مف أف يؤثر عمى األسموب الذي ىو نتاج تمقائي ألنوار الفؤاد. وبذلؾ جاز القوؿ بأف 
أصالة النص األدبي. إف مسرحية "فاوست" لغوتو ليست الفريد لو لغة فريدة، بؿ إف تفرد األسموب ىو ما يحدد 

فريدة بمحتواىا فقط، بؿ إف لغتيا إنجاز نادر في تاريخ اآلداب كميا. ويصدؽ الرأي نفسو عمى شطر كبير مف 
 مسرحيات شكسبير العظيمة.

وعندي أف األسموب الفريد شيء مؤنس في عالـ موحش، وأبرز خصالو أنو مأىوؿ بنزعة اإليراؽ 
زىرار. وسر حيويتو أنو ينبثؽ مف اأُلس الذي يتدفؽ منو كؿ أدب عظيـ، أعني الحنيف إلى ما وراء المسافات واإل

التي تفصؿ بيف الشائؽ والمشوؽ، أو قؿ بيف الذات وبيف الحميـ الغائب الذي ال يغيب. ولعؿ في الميسور الزعـ 
مذائقة، مع أنو صنؼ مف أصناؼ النقض بأف ىذا الحنيف المبثوث في أي نص جيد ىو الغذاء الوجداني ل

والغياب واالغتراب في عالـ ينبذ الروح ويتنكر لحاجاتيا التي ال سعادة مف دونيا بتاتًا. وليذا، كاف عمينا جميعًا 
ما التخشب أو التحجر. وينطوي ىذا المبدأ بصورة  أف نؤمف بيذا المبدأ النقدي أو النظري المبدئي: إما الذوقي وا 

ى أف الكاتب األدبي الناجح ىو ذاؾ الذي ينتج عنصرًا محبوبًا، خالبًا جذابًا، ويبثو في النص إضمارية عم
ما التمرد أو التحجر. يقينًا إف الترمد ىو غياب العناصر الذوقية  المكتوب. عمينا، إذف، أف نختار: إما الحب وا 

ئقة والحساسية والوجداف الرائؽ المحبوبة أو المنعشة، أو ضمور كؿ ما مف شأنو أف يستجيب لمطالب الذا
 المطيؼ.

ويرتبط الذوقي بالوجد والوجداف، أو بنبض الحياة الباطنية العميقة. فمف كثافة الجرعة الوجدانية حصرًا 
تنبع القيمة والجودة واألىمية، فما مف حقيقة في ىذه الدنيا أعمى مف الوجداف الذي ىو أساس الذات أو مركزىا 
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لضبط، ولكف عمى نحو اغترابي مرير. وليذا، فإف رعشة الوجداف ىي أسمى القيـ دوف الراخـ في سوائيا با
استثناء. فمما ىو في الصدؽ أنو قوة حناف والتحاـ وىياـ. وبسبب ىذه المزايا كاف الوجداف ينبوع الفف واألدب 

ف أف يخمؽ رعشات والصوفية والفمسفة الذاتية. ولعؿ مف شأف النص األدبي الجيد المنبثؽ مف بؤرة الوجدا
ال فإنو بغير قيمة بتاتًا، ألنو ال ينتسب إلى مممكة الوجد والوجداف. وما كاف لروايات  وجدانية صادقة وحميمة، وا 

 دستويفسكي أف تنتشر ىذا االنتشار الكبير لوال انبثاقيا مف ذلؾ الموضع حصرًا.
اف معافى، أو عف روح يممؾ أف بيد أف النص ال ينتج ىذه الرعشات الوجدانية إال إذا صدر عف وجد

يذىب إلى األشياء مف الدروب المشمسة والمسيجة بالياسميف. وما مف درب لمتعبير عف الوجداف وشرح محتوياتو 
النفسية أنبؿ مف الشعر، أو مف الغناء الذي يزوؿ بو العناء، كما قاؿ الصوفيوف في عصورىـ الذىبية. ويبدو أف 

دفؽ السّياؿ، ىي الشعر نفسو وقد اتحد بالمحف اتحاد التحاـ، فضاعؼ قدرتو وصار األغنية، أو ذاؾ الجوىر المت
 استحضارًا لمطرب الرامي إلى إزالة الكبد وتكنيسو مف جوؼ النفس.

وليذا، يجوز الذىاب إلى أف الشعر مف شيعة التصوؼ أو مف ساللة األثير والشفافية ونضارة الفؤاد. 
، وليس ىذا الزيؼ الذي تمتيمو الكزازة ويمحقو التجيؼ. فال ريب في أف ولست أقصد سوى الشعر الحي المدف

كؿ تزوير ىو نتاج لعجز عف اإلنتاج. كؿ تزوير عنانة أو خصاء، وىبوط بالماىية اإلنسانية إلى حضيض 
 المزبمة.

*  *  * 
لو البتة وراء  ولعؿ في الجواز أف يزعـ المرء بأف الناقد األدبي الناضج، وىذا كائف جد نادر، ال غاية

الكماؿ الذي ىو أطوؿ مسافة تفصؿ بيف اإلنساف والحيواف. فيو ال يبحث في النص، إال عف كماؿ النص 
نفسو، أو عف درجة اقترابو مف الكماؿ، وىو إذ يبحث عف الكماؿ في النص، فإنو ينقب عف كمالو الخاص 

بو السيميائي الذي يحوؿ المعادف الخسيسة إلى حصرًا، أو عف الكماؿ الراخـ في وجدانو بالضبط. وبذلؾ فإنو يش
 معادف نفيسة، وذلؾ لكي يحّوؿ نفسو، دوف سواىا إلى ماىية ناجية مف الخساسة ومأىولة بالنفاسة.

وعندي أف الكماؿ ىو االسـ اآلخر لمقيمة بالذات، بؿ ىو المثاؿ عينو، أو الغاية مف دوف وجود اإلنساف 
ف لـ يكف الكماؿ ىو المثاؿ نفسو، فإنو جاره أو عمى األرض، كما قاؿ الشيخ األك بر، محي الديف بف عربي. وا 

ذ يبحث عنو الناقد، أو عف القيمة التي ىي اسمو اآلخر، فإنو ينقب عف  قريبو، أو مف لوازمو الحتمية. وا 
ؿ النيائي، الفحوى، الذي ىو روح النص وقيمتو ونسيجو الداخمي بالضبط. وبذلؾ يتطابؽ الفحوى والقيمة في المآ

إذ الفحوى ىو االسـ اآلخر لمماىية نفسيا. وىذا يعني أف النقد ىو البحث عف األقصييف فحوى النص وقيمتو، 
وفي صميـ الحؽ أف ىذيف الشيئيف ىما شيء واحد لدى التفكير عمى مستوى المباب. ولكف البحث عنيما 

مستورات، ولكف مف خالؿ الزكانة أو الفطانة بأصالة وخبرة فائقة ال يكوف إال بواسطة استبار المضمرات وال
المختصة بوعي الثمالة بداًل مف وعي الداللة الذي ىو مف اختصاص الذىف الذي يتذىف ويدرؾ بواسطة البرىاف 
ولوال ىذه الزكانة الساعية وراء ما يجذب ويخمب، لصار جميع الناس نقادًا جيديف، أو لصار أساتذة الرياضيات، 

 التجارب البرىانية، أجود نقاد األدب وأقدرىـ  عمى دراستو وتدريسو. وىـ الضالعوف في
وعمى أية حاؿ، فإف الكماؿ الذي ينقب عنو الناقد في النص ىو الشكؿ الفني الذي مف شأنو أف ينتج 

كنو الشعور بالسمو، أو بإنسانية اإلنساف قبؿ كؿ شيء، إذ ال غاية لمنص األدبي وراء العنصر اإلنساني بتاتًا. ول
لف يبعث في النفس شعورًا بالسمو إال إذا جاءت صوره التأسيسية الكبرى، أعني فحواه، صافية أو ناجية مف كؿ 
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عكر كثيؼ أو غبش أو شوائب قد تحرمو مف الشفافية والصفاء. وليذا السبب قبؿ سواه كاف األدب بعامة، 
ب ىو الوعي بالوجو اآلخر لمغة، أقصد وجييا والشعر بخاصة، لغة قّصية ال تصمح لممياومة بتاتًا، بؿ إف األد

الالعممي، أو الالنفعي. وبإيجاز كثيؼ، إنيا لغة الكيفية. والكيفية مف اختصاص الحساسية والزكانة، والحساسية 
ىي التي تصنع االغتراب والذائقة والمحبة، وكؿ ما لو عراـ داخؿ النفس البشرية. فاألبقار ال تشعر بالغربة ألنيا 

 الحساسية عمى وجو التقريب. معدومة
*  *  * 

ولكف النص األدبي األجود، أو قؿ النص في أرقى مستوياتو، ىو في جوىره وكنو يقينو تعبير عف اغتراب 
مرير، أو عف كبد يعاش في الجحيـ. وليذا السبب كانت المأساة أسمى أصناؼ األدب كميا. ثـ إف الشطر الجيد 

معري ىو برىاف عمى صحة ىذا المنحى النازع إلى أف ثمة سموًا في جوؼ مف شعر امرئ القيس والمتنبي وال
كؿ مقاساة أصمية. أما فحوى االغتراب حيف يبمغ درجتو العميا فيو االقتناع بأف كؿ شيء نافؿ، بؿ باطؿ. وىذا 

فإنو في ىو بالضبط حاؿ المعري المييب. ومع أف النص األدبي الجيد كثيرًا ما ينبثؽ مف الشعور باالغتراب، 
الوقت نفسو تعويض عف ذلؾ الشعور الموجع ذاتو. ولئف احتدـ حتى صار جاذبًا لمتعاطؼ الكامؿ، فإنو قد 
يجعؿ النص عظيمًا وجمياًل، كما ىو حاؿ "الكوميديا اإلليية" التي أراىا مأثرة إيطاليا األدبية الفاتنة، والتي ىي 

ى السعي وراء األُنس في معارج السماء حيف عّز وجوده نتاج الغتراب ساحؽ كئيب أدى بالشاعر اإليطالي إل
 عمى سطح األرض.

بيد أف انبثاؽ النص مف رعشة االغتراب اآلتية مف مممكة الشقاء ال يحوؿ البتة دوف انحيازه إلى مممكة 
س البشري اليناء وحنينو إلى أقاليـ الغبطة والحبور. فمف المفارقات التي ال رفع ليا أف الفف يممؾ أف يحيؿ البؤ 

إلى متعة قؿ أف تتفوؽ عمييا أية متعة. وبذلؾ، فإف النص الجيد مف شأنو أف ينجز سعادة االتصاؿ بالمنعش، 
أو بكؿ ما ىو مف ساللة البكارة والطراء، أو ساللة الظييرة الدافئة البيضاء. فمعؿ انحطاط األدب أف يجيء 

بشرط مسرؼ في ماديتو وتكالبو عمى الماؿ. وعندئٍذ  نتاجًا لمتيبس الذي يصيب العاطفة أو الوجداف المشروط
يشعر المرء بأف النص األدبي الجيد، الذي استطاع أف يجعؿ األشياء عذراء، مأىولة بالينع واالخضالؿ، ىو 
انجاز ينتسب إلى حاضر راسخ ال يريـ، وذلؾ لشدة صدقو وعمقو وزخـ حساسيتو، أو النتسابو إلى مممكة 

كة الديمومة نفسيا. وىذا يعني أف النص األدبي القادر عمى البموغ إلى سويداء الفؤاد ىو، الحقيقة التي ىي ممم
دوف سواه، دفاع ضد حياة مسرفة في القسوة والشراسة، بؿ حتى في الخساسة واالتضاع. إنو محاولة يبذليا 

 الروح ابتغاء أف ينجز الجانب الشريؼ النبيؿ مف جوانب الحياة.
*  *  * 

ني السواد إذا ما صرحت بأف األدب صيغة فنية لوعي يكابد تجربة مأزومة حادة، والسيما وربما حالف
تجربة النفي والحنيف إلى السعادة المفقودة والمنشودة في آف معًا، والتي ىي دومًا في مكاف قصي، أنأى مف نجـ 

ب الوجود، والذي ُقّدر عميو أف العيوؽ. فاإلنساف كائف مغترب منفي يعاني االشتياؽ إلى الوجود الحؽ الذي ىو ل
ف أعظـ ُكتاب األدب وأجودىـ ىـ أولئؾ الذيف يعيشوف في حصار النفي  يظؿ بعيدًا عنو إلى أبد اآلبديف. وا 
واالغتراب. ولعؿ دانتي أف يكوف مثاليـ الممتاز. ودانتي ىو مف تأكد مف أف سقوط العالـ ىو أمر سرمدي وال 

 لمفقودة فال تعنو ألية محاولة مف محاوالت االسترداد ميما يؾ نوعيا.رجعة عنو بتاتًا. أما البراءة ا
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إذف، قد يجوز الزعـ بأف تجربة الكتابة األدبية ىي في الجوىر والصميـ صنؼ مف أصناؼ التنقيب عف 
نيا لشغؼ بذلؾ الما وراء الفاتف الوسيـ حصرًا، وىو ما ال  الوجود الحؽ وراء الوجود المعطى أو المنظور، وا 

طاؿ وال يناؿ إال بالخياؿ، أو بالقوة التي توظفيا البؤرة المركزية لمروح ابتغاء تحقيؽ أىدافيا في الرفعة والسمو. ي
فبداًل مف اف يكوف الفراغ منفى اإلنساف الحساس، فإنو يعمد إلى نفي نفسو في وجود متخيؿ يرعش داخؿ الذات. 

أف النص األدبي ىو نفسو منفى أو بديؿ عف المنفى، أو وىذا ما فعمو دانتي بالضبط. وفي ذلؾ إضمار فحواه 
لعمو أف يكوف محاولة لخمؽ منفى ألطؼ مف المنفى الواقعي الكئيب. إنو محاولة جادة يبذليا الروح ابتغاء تدجيف 
 وحش الخالء واالغتراب أو ترويضو وتقميـ براثنو وتحويمو إلى شيء يممؾ الوجداف أف يتحمؿ شراستو وىمجيتو.

*  *  * 
في ىذا الزمف الراىف، بات مف واجب النقد أف يشدد عمى أف حكـ القيمة الناضج ىو أكبر وظائفو 
وأعالىا كميا. وليذا، ال بد مف أف تنشأ مجابية جادة بيف النقد األدبي واإلنتاج األدبي، ما داـ أف ىنالؾ طوفاف 

، وفي معظـ تقـو بو الكميات المحرومة مف الجودة في الغالب األعـ. ففي الح ؽ أف الكتابة األدبية اليـو
منجزاتيا، آخذة بالتردي واالنحطاط والتحوؿ إلى شيء يشبو المخرقة البيموانية السخيفة. وفي ىذه الحاؿ، البد 
مف التصدي الشجاع ألولئؾ الذيف يعمموف عمى إحالة ىذا العصر إلى ىالـ، أو إلى أوراـ. فمما قد ال يخفى 

رنا الراىف، أعني أدب السنوات الثالثيف األخيرة، والسيما الشعر، يتصؼ بالتكمؼ عمى المبيب أف أدب عص
والتصنع، وتعوزه التمقائية المدنة التي ىي سمة الصحة والحيوية الخصيبة. فال غمو إذا ما زعمت بأف لغة الشعر 

عويـ أف يبدد نضارة قد صارت، في كثير مف األحياف، صنفًا مف أصناؼ الوحوؿ، أو اليالـ. ومف شأف ىذا الت
 المغة وأف يحيميا إلى ىذياف.

وليس لدينا مسرح جدير بأف نقدمو لمعالـ، أو حصرًا لمبمداف التي ىي عريقة في إنتاج األدب المسرحي. 
ونحف أبعد ما نكوف عف أف ننتج المسرح المأسوي الذي يبنى عمى مبدأ النظر إلى الكوف بعيف النقض والثمب، 

 نبثؽ منو كؿ صوفية أصمية.وىو المبدأ الذي ت
وليست لدينا رواية مف شأنيا أف تفرض احتراميا وقيمتيا عمى أي قارئ خبير بفف الرواية. وحتى في 
مضمار القصة، ومع أننا كتبنا قصصًا جيدة كثيرة في الربع الثالث مف القرف العشريف، فميس لدينا مف القصص 

. واستحاؿ النقد األ دبي في الغالب إلى ثرثرة مولعة بالمصطمحات النقدية المستوردة الكثير مما يعتد بو اليـو
والتممظ بيا، حتى لكأف الناقد مصاب بداء النزعة المفظية، أعني أنو يريد األلفاظ ال النقد، فصار االستبصار 

 عف فتور والقدرة عمى االستبار إلى اإلغفاؿ واإلىماؿ، وذلؾ إرضاء لمنزعات التجريدية الماحمة التي ال تنـ إال
شامؿ أصاب الطاقة االبتكارية المبدعة. وليذا صار كؿ شيء في حياتنا يحتاج إلى جس أو فحص وتمحيص 
أو إعادة تقييـ. وما لـ نفعؿ ذلؾ، فإف االنحطاط سوؼ يمتيمنا ونحف مكتوفي األيدي، ال نممؾ أف نحرؾ ساكنًا 

 عف ساكف.
سنيف، كثيرا ما تكوف أدلة عمى اتضاع مجذر في وحتى المنجزات األدبية التي أنتجت منذ عشرات ال

الشخصية العربية يتحدر إلينا منذ أجياؿ وأجياؿ. ولعؿ في ميسور المرء أف يزعـ بأف عددًا كبيرًا جدًا مف كتاب 
األدب، أكانوا مف العامميف في حقؿ الشعر أـ في حقؿ النثر، ال يستحقوف الشيرة التي حصموا عمييا. ولعؿ مما 

أف يطرح الدارس ىذا السؤاؿ: ىؿ تستحؽ غالبية الكتاب العرب لقب الكاتب الذي يمنح اليوـ ألي ىو جائز 
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مبتدئ أو متعالـ أو دعي؟ أليس معظـ ما يكتب، بؿ حتى معظـ ما قد كتب في السنوات الستيف األخيرة، ىو 
 مف فصيمة الثرثرة، أو مف قبيؿ المغو الذي سوؼ تمغيو األياـ؟

مف الشعراء المحدثيف يفتقروف إلى تجربة فعمية تستحؽ التعبير، ولكف بعضيـ استطاع أف ويبدو أف كثيرًا 
يؤنؽ الخالء أو أف يؤنث الالشيء، ويموىو فيبديو وكأنو المالء المنشود. ففي بعض األحياف يعمد الشاعر 

فيس. وليذا كمو، ال غمو الحديث إلى إعطاء القارئ فمذة مف زجاج متألؽ ويوىمو بأنيا فمذة مف الماس الغالي الن
 إذا ما زعمت بأف معظـ األدب الراىف ىو تجسيد لمبدأ الخواء األنيؽ:

بيد أف األمر في الزمف القديـ كاف يختمؼ تمامًا عما ىو عميو اليوـ. فمقد عشؽ ابف زيدوف امرأة وانخرط 
ة والفصاؿ وينبثؽ مف رعشة في تجربة غرامية داخمية صادقة حقيقية، فكتب فييا غزاًل ممتاعًا يشكو المساف

الحنيف واالشتياؽ إلى النائيات، وىذا ىو سبب الجودة التي تتمتع بيا قصائده أو بعضيا. ويصح القوؿ نفسو 
عمى جميع الشعراء العذرييف في الطور األموي الذي ابتكر أرقى أسموب عرفو الشعر العربي طواؿ تاريخو، وذلؾ 

 في آف واحد.ألنو زود المغة بالمتانة والمدانة 
وراح المعري يكابد الوجود بصدؽ ويتحسس غياب معناه وعدـ جدواه، فيكتب شعرًا وجوديًا ال نظير لو في 
أي بمد مف بمداف العالـ. وأخذ ابف الفارض يتممس الصمة التي مف شأنيا أف تشده إلى الماىية السرية المطمقة، 

أرقى مف أي شعر حديث. وبذلؾ يستطيع المرء أف يزعـ بأف فكتب شعرًا صوفيًا متميزًا، مازاؿ بعضو حتى اليوـ 
الصدؽ ىو السمة األولى لكؿ تجربة أدبية مترعة بالفذاذة، وبأف كؿ شعر عظيـ ىو نتاج ألزمة وجدانية يعيشيا 

 الشاعر نفسو.
األفالؾ ولكف اإلنساف في األزمنة الغابرة كاف قيمة القيـ كميا، بؿ محور الكوف أو القطب الذي تدور عميو 

. يقوؿ ابف عربي في الباب السادس بعد المائتيف مف "الفتوحات المكية": "أنت المصباح والفتيمة والمشكاة  والنجـو
والزجاجة". وىذا يعني أف اإلنساف كؿ شيء وماداـ األمر كذلؾ، كاف في الميسور أف ينتج البشر أدبًا عظيمًا 

اف يسحؽ كما يسحؽ الصرصار. وفي ىذا الشرط الكئيب سوؼ حقًا، بؿ ألؼ شيء عظيـ. أما اليوـ، فإف اإلنس
يتعذر أف يكوف ىنالؾ أي شيء نفيس مما يخص األعماؽ. فكيؼ يمكف لمكائف العديـ القيمة أف ينتج ما ىو 

 ليس عديـ القيمة؟
*  *  * 

عميو فتور كامد أما سؤاؿ القيمة األوؿ فيو ىذا: ىؿ يتوقد النص األدبي بالحرارة الروحية الكافية، أـ يريف 
بميد؟ وىذا سؤاؿ ال تجيب عنو إال الذائقة والحساسية والطاقة الحدسية، إذ ليس ثمة مف مقياس فيزيائي يشبو 
مقياس الجو الزئبقي لمتعامؿ مع ىذا السؤاؿ األوؿ الميمـو بيـ القيمة والنفاسة. فيذه مسألة ذوقية أو جوانية 

بداع الصور الخيالية (، وال يشرطيا شيء سوى نضج الشخصية أو مستواىا. كما أنيا )كالديف والصوفية وا 
تتأسس عمى شعور فحواه أف معاينة الجماؿ ىي معاينة العنصر المحبوب الذي تموب عميو النفس لوباف الفطيـ 
عمى ثدي أمو. وىذا يعني أف الجميؿ ىو ما يمبي حاجتنا إلى مغادرة التجربة العممية ويساعد عمى الخروج مف 

ا البطيء البميد. ولعؿ مف شأف ىذا األمر أف يتضمف ما فحواه أف معاينة الجماؿ ىي صنؼ مف أصناؼ رتوبي
 االتحاد الصوفي بروح الكوف، أو بسر األسرار كميا.
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ولكف السبب األوؿ لفجاجة الكتابة األدبية عندنا، أو لعدـ بموغيا رتبة النضج، ىو أنيا ال مردود ليا في 
أقصد المردود المادي أواًل، بؿ المردود المعنوي، فقد استوى الذيف يعمموف والذيف ال حياتنا العامة. ولست 

يعمموف. وفي مثؿ ىذه الحاؿ، فإف ظيور أدب فذ في بيئتنا يتوقؼ عمى ناموس االستثناء الفاعؿ في كؿ زماف 
التربوية والتعميمية ال تممؾ ومكاف. وأما السبب الثاني ليذه الضحالة والفجاجة في عالـ الكتابة فيو أف مؤسساتنا 

أف تخّصب الحساسية وتطور الذائقة وتبني الشخصية بناء داخميًا شاماًل وعميؽ األسس بحيث تكتسب النضارة 
والرونؽ والبياء. وال يموح في األفؽ المنظور أي منيج ناجح لتجاوز ىذه الحاؿ المأىولة باألوىاف. وحتى تنضج 

 المبمغ المقبوؿ، فإف عمينا أال ننتظر الكثير مما ىو ذو باؿ.شخصيتنا، أو حتى تبمغ إلى ىذا 

 
 
 
 

*  *  * 
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 قد األدبـياوظيفة الن

ال بأس في أف يذىب المرء إلى أف حركة النقد األدبي ينبغي أال تكتفي بدراسة النصوص األدبية دراسة 
أف  –فضاًل عف ذلؾ كمو  -يا تطبيقية، أو حتى بإنجاز نظرية األدب عمى نحو شمولي ومعمؽ، بؿ يتوجب عمي

تمد نشاطيا بحيث يتمكف النقد األدبي مف إنتاج نظرية في النقد األدبي نفسو، أقصد أف عمى النقد أف يدرس 
فحواه، أو فاعميتو ومضمونو، ابتغاء إغناء نفسو بتحديداتو الخاصة. فال ريب في أف النقد األدبي ىو بحد ذاتو 

مجتمع حديث، وربما أنو ظاىرة معطاة لمذىف. وكأية ظاىرة أخرى، سواء أكانت ظاىرة مف ظواىر الثقافة في أي 
ثقافية أـ غير ثقافية، فإنو يستحؽ الدراسة، ال مف حيث ىو تاريخ، أو تسمسؿ في الزماف، بؿ مف حيث ىو 

ي التي ال ماىية ذات محتوى نوعي خاص. والنتيجة الطبيعية ليذا الجيد الدراسي المقترح ىي نظرية النقد األدب
 أظف أف أحدًا أجدر مف نقاد األدب األكفاء بتحقيقيا ودفعيا إلى حيز االنجاز.

ومما يثير االستيجاف حقًا أف حركة النقد األدبي عندنا لـ تقدـ أي تعريؼ لمماىية النقدية نفسيا، كما  
دة، التي يؤدييا حيف يتعامؿ مع أنيا لـ تأت بأي شرح ذي باؿ أو قيمة لفعاليات الناقد األدبي، أو لوظائفو المتعد

المكتوب، أو حيف يبحث في الظاىرة األدبية بوجو عاـ. ماذا يتوجب عميو أف يصنع؟ ىؿ يكتفي بشرح النص، أـ 
ينبش كنيو وفحاويو، أـ يكتفي باكتشاؼ فكرتو المركزية؟ ىؿ يتوقؼ عند ىذا الحد، أو يتوجب عميو أف يقارنو 

 إلى حكـ القيمة الناضج؟ بسواه مف النصوص مف أجؿ التوصؿ
زاء مثؿ ىذا االقتراح قد ال نعدـ مف يرد قائاًل بأف نظرية في النقد األدبي نفسو، ىي شأف سابؽ ألوانو،  وا 
ما داـ النقد األدبي في العالـ العربي لـ ينضج بعد. وعندي أف مثؿ ىذا الرد يتجاىؿ ما فحواه أف ما قد أنجز 

االستيانة بو عمى أي نحو مف األنحاء. واألىـ مف ذلؾ أف العمؿ عمى تطوير بالفعؿ في ىذا المضمار ال تجوز 
نظرية في النقد مف شأنو أف يسيـ اسيامًا كبيرًا في تطوير الفاعمية النقدية نفسيا. فمما ىو في البداىة حقًا أف 

قد األدبي نفسو. إنجاز منيج نقدي )يمتاز بالمرونة والقدرة عمى الشموؿ( ىو بحد ذاتو ثورة في مضمار الن
ويصح القوؿ إياه فيما يتعمؽ بترسيخ مجموعة مف المعايير النقدية الشديدة القدرة عمى اإلسياـ في استصدار حكـ 
القيمة. فنظرية النقد ال فكاؾ ليا عف نظرية األدب، وال عف الدراسات التطبيقية النقدية. واألىـ مف ذلؾ كمو أف 

سامقة إال إذا استطاعت أف تطور وترسخ نظرية النقد األدبي التي مف شأنيا أف الحركة النقدية ال تبمغ ذروتيا ال
 تشرح ماىيتو ووظيفتو ومعاييره التي بواسطتيا يتمكف مف أف يفرز المباب عف القشور.

*  *  * 
مما ىو واضح، إذف، أف واحدة مف أىـ الميمات الممقاة عمى كاىؿ النقد األدبي ىي أف يتعرؼ النقد نفسو 

عممو الخاص الذي يتوجب عميو أف ينيض بو لكي ينقؿ رسالتو كاممة غير منقوصة. فما ىي وظيفة الناقد  عمى
 األدبي، وما ىو فعمو، أو ما ىو اإليقاع المحوري بيف إيقاعاتو الكثيرة؟

جزمًا، ال يسعؾ أف تحصر وظيفة الناقد األدبي في فاعمية واحدة دوف سواىا مف الفاعميات، فيو قارئ 
رح، وباحث عف أصوؿ النصوص وتأثرىا بما قبميا، وتأثيرىا بما بعدىا، وىو منقب في المكتوب عف خفايا وشا

النفس التي كتبتو، وكذلؾ عف األوضاع االجتماعية واألحواؿ االقتصادية والسياسية لمعصور التي أنتجتو وأبرزتو 
 إلى حيز الوجود.
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ليـ األعظـ لكؿ ناقد أدبي أصيؿ، وما ذاؾ إال ألف ىذا بيد أف الدوراف حوؿ القيمة ىو الجيد األكبر وا
الكاتب النقدي ينبغي أف يكوف رجؿ نزاىة وعدالة، مبدؤه في الحياة أال يسمح لمنغيؿ باحتالؿ مكانو األصيؿ. 
وباإلجابة عف سؤاؿ القيمة يغدو الناقد رجؿ أخالؽ أواًل، ثـ إنو يتجانس مع مفردات الكوف، إذ ما مف شيء في 

الكوف إال وىو يدور حوؿ القيمة، فاألرض التي تدور حوؿ الشمس، إنما تفعؿ ذلؾ طمبًا لمنور الذي لواله ىذا 
لتعذر قياـ الحياة عمى ىذا الكوكب. فبكؿ توكيد، إف اإليماف بالقيمة وبذؿ الجيد في سبيؿ حيازتيا واالستئناس 

تاف تشيراف إلى امتالء الشراييف بالدـ األحمر بيا، ىما عالمتاف مف عالئـ الحيوية ودليالف عمى الصحة وأمار 
القاني. وال ريب في أف القيمة صمة أو عالقة، ولكنيا ال تممؾ أف تكوف كذلؾ لو لـ تكف صبوة، أو شيوة، أو 

 ىوى، بالدرجة األولى. وبداىة، ما مف ىوى أو اشتياء عمى األصالة إال حيثما كانت الحياة في الريعاف.
ذ يبحث المرء، أكاف ناقدًا أدبيًا أـ لـ يكف، عف وبالتأكيد إف القيم ة ىي الفرؽ أو التمايز والتفاضؿ، وا 

فروؽ وتمايزات فإنما ىو يبحث عف قيـ حصرًا. فمثاًل ما كاف لممتنبي أف يبذ معاصره أبا فراس الحمداني، أو أي 
بره، ألنو لـ يؤت مف الذكاء شاعر آخر مف معاصريو، إال ألف بينيما فرقًا شاسع البوف ال يممؾ اآلخر أف يع

 والحساسية مثمما أوتي األوؿ.
ويبدو أف اإلنساف، إذ يبحث عف فرقو إنما يبحث عف ىويتو الخاصة. ولعؿ الذىف قادر عمى أف يحدس 
بما فحواه أف اإلنساف إذ يبحث عف تمايزه وافتراقو عف اآلخريف، إنما يفعؿ ذلؾ بغية االنتصار عمى الفوضى، أو 

وس البدئي، الذي كاف يدمج الكائنات كميا في وحدة تجيؿ كؿ فرؽ وكؿ تمايز وربما صح القوؿ بأف عمى الخاو 
ىذا الخاووس البدئي ىو صورة الموت في الراقة السفمى لمنفس البشرية. ولئف لـ يكف ىذا الرأي مقبواًل، فال بد 

توكيد الذات"، وبذلؾ يغدو ىذا التوكيد ىو مف االلتجاء إلى نظرية ادلر القائمة بأف اإلنساف ينشط ويجتيد بغية "
القيمة الغائية التي تخدميا جميع القيـ األخرى. ومع ذلؾ، فإف التعرؼ عمى الفرؽ الذي يميز بيف الكائنات كميا، 
أو حتى بيف األشياء المتشابية، ىو فعؿ يبذلو اإلنساف بغية إرواء غريزة الفضوؿ التي أراىا ينبوعًا لمكثير مف 

 ات التي أنجزىا اإلنساف طواؿ تاريخو.االنجاز 
*  *  * 

لئف كانت وظيفة الكاتب األدبي ىي نقؿ ارتساـ الحياة عمى شاشة الروح، فإف وظيفة الناقد األدبي ىي 
التعرؼ عمى مدى أصالة ىذا النقؿ وصحتو وجودتو، إذ ال ريب في أف األصالة ىي القيمة حصرًا، والقيمة ىي 

لبداىة، فإف مثؿ ىذه الفاعمية الكبرى ال يؤدييا إال النضج. وال ريب في أف النضج ثالث األصالة بأـ عينيا. وبا
لحظات عمى األقؿ: أوليا العمؽ، وىو غريزة تولد مع اإلنساف أو يحـر منيا إلى األبد. وثانيتيا الذائقة، أو النفس 

بمحتوياتو نفسيا، أو لعميا أف تكوف المطيمة. والذائقة ىي القدرة عمى )أو الرغبة في( إنعاش الفؤاد البشري 
تغذية الروح باأللطاؼ الحسنى، إذ ربما كاف في ميسور الذوؽ أف يشطر الوعي إلى شطريف متباينيف: وعي 
الثمالة ووعي الداللة. واألوؿ أنبؿ وألطؼ، وما ذاؾ إال ألنو وعي النشوة النابض في روح األسطورة، الذي ىو 

ىو جميؿ في ىذا الوجود. وىذا نوع مف المطؼ أو الوجد يممؾ أف يشاطر الزرقة  روح الطفولة، أو ينبوع كؿ ما
 بعض أمجادىا.

أما المحظة الثالثة في ماىية النضج فيي اإلطالع الموسوعي الشامؿ عمى آداب البشرية برمتيا، والسيما 
جـز في أف الناقد األدبي عمى منجزاتيا العظمى، منذ أقدـ األطوار التاريخية، وحتى يـو الناس ىذا. وأكاد أ

المثالي )إف كاف مف الممكف لمثؿ ىذا الناقد أف يكوف( ىو ذاؾ الذي يممؾ أف يكتب تاريخًا موحدًا لجميع آداب 
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الجنس البشري منذ أف بدأت الكتابة في أواخر األلؼ الرابع قبؿ الميالد، وحتى أواخر األلؼ الثاني بعد الميالد، 
 ة آالؼ سنة.أي طواؿ مدة ال تقؿ عف خمس

فرؽ في آف  في الحؽ أف حكـ القيمة ىو نتاج لجيد مقارف ذي طابع معياري يسعى وراء الفرؽ والال
واحد. )ربما كاف النقاد العرب التراثيوف ىـ أوؿ مف تنبو إلى المقارنة في استصدار حكـ القيمة(. وبداىة، ال 

كاف واسع الخبرة بالمنجزات األدبية الجمى التي يممؾ أف يقارف عمى نحو أصمي، أو بكثير مف النضج، إال مف 
أنجزتيا البشرية طواؿ مسيرتيا التاريخية كميا. وأقؿ ما ينبغي أف يقاؿ في ىذا الصدد ىو أف الحكـ عمى رواية 
مف الروايات يحتاج إلى دراية واسعة بالفف الروائي ومنجزاتو الكبرى في اآلداب العالمية. فمثاًل، إف مف يعرؼ 

سكي وتولستوي وبمزاؾ لف يضع تشارلز دكنز وارنولد بنت في المرتبة األولى مف مراتب روائيي العالـ. دستويف
ويصدؽ المذىب نفسو حيف تكوف بإزاء إحدى المسرحيات، أو إحدى القصائد أو القصص. فابسف، مثاًل، ال 

 يرقى إلى طبقة شكسبير أو راسيف أو سوفكميس.
مف ذلؾ بكثير أي ىي أوسع مف أف تكوف مجرد دراسة أو خبرة باآلداب ومف المؤكد أف الموسوعية أشمؿ 

وحدىا. وليذا فقد كاف مف واجبات الناقد األدبي أف يدرس الفمسفة والتاريخ وعمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـو 
ي. بيد أف ىذه المغة، وسوى ذلؾ مما ىو وثيؽ الصمة بفعالياتو الثقافية، والسيما األدياف واألساطير والتراث الشعب

 اإليقاعات الثقافية كميا ال تغني البتة عف اإلحاطة الموسوعية بالمنجزات األدبية العالمية والقومية في آف واحد.
وبإيجاز إف السمات الذاتية التي ينبغي أف تتوفر لمناقد األدبي ال تقؿ عف ثالث ىي: الذكاء والذائقة 

لنفس واستواء العقؿ. وال يجوز لؾ أف تخمط بيف ىذه المحظات والموسوعية، وذلؾ طبعًا، بعد افتراض صحة ا
ف كانت كؿ واحدة منيا تفضي إلى األخرى. ويتوجب عميؾ أف تميز بدقة بيف الذكاء والذائقة،  الثالث، حتى وا 
ف كاف كؿ ذواقة ذكيًا. والحقيقة أف األذكياء كثر، أما الذواقوف  عمى وجو الخصوص، إذ ليس كؿ ذكي ذواقة، وا 

 ـ أندر مف الورود في الصحراء.في
وبكؿ توكيد، فإف الفطنة ىي أىـ أدلة الذكاء وأبرز فاعمياتو. والفطنة ىي القدرة عمى اكتشاؼ روابط 
األشياء، أو التعرؼ عمى درجة القرابة بيف المتباينات. وال ريب في أف الناقد األدبي شديد الحاجة إلى مثؿ ىذه 

 د وحده يصير المرء ناقدًا أدبيًا عف جدارة واستحقاؽ.الفاعمية الكاشفة، إذ بيذا الجي
*  *  * 

وأيًا ما كاف الشأف، فإف القيمة ىي الغاية األخيرة لوجود النص األدبي، كما أف البحث عنيا ىو الغاية 
مف العميا لمناقد األدبي وبغيتو النيائية الكبرى. وما ذاؾ إال ألف القيمة ىي الحارس األميف لماىية اإلنساف، 

جية، والصانع الوحيد لسر المزية في النص األدبي، مف جية ثانية. فيي حقًا تمؾ القوة التي تمحـ المحايث 
بالمتعالي، كما تدغـ الزماف باألزؿ، أي تأخذ اإلنساف نحو ما يتجاوزه ويسمو فوؽ تجربتو اليومية، ويجعؿ لو 

رء الصواب إذا ما ذىب إلى أف اإلنساف لـ يعبد ماىية أرقى مف ماىية الجمادات والحيوانات. فمف يجانب الم
 سوى القيـ في أي يـو مف أياـ وجوده.

وما داـ األمر كذلؾ، فقد بات لزامًا عمى الكائف الروحاني أف يطرد القيـ المادية مف مممكة القيـ بغية أف 
وليست القيمة بأي حاؿ  يقتصر ىذا المصطمح عمى القيـ الروحية وحدىا. فالقيمة المادية ىي الثمف أو السعر،

مف األحواؿ. ىذا مع العمـ بأف القيمة، في المغة، ىي ما يتقـو بو الشيء، أي ما يصنع لمشيء قوامًا أو بنية، 
ومع توكيد أف القيـ المادية مف شأنيا أف تصنع لإلنساف قوامًا أو بنية ىي األخرى. وعمى الرغـ مف ذلؾ، فإف 
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قيـ الروحية، ألنيا ال تمحـ المحايث بالمتعالي، وال اآلني بالديمومي، بؿ ىي القيـ المادية ينبغي فرزىا عف ال
تبقي اإلنساف معتقاًل في المحايثة دوف أي أمؿ في الخروج منيا إال بواسطة القيـ الروحية. وبإيجاز، إف وظيفة 

نات، ولكننا بالقيـ كؿ مف الفصيمتيف مختمفة عف وظيفة الفصيمة األخرى. فبالقيـ المادية ال نكوف سوى حيوا
 الروحية وحدىا نصبح كائنات بشرية ذات ماىية متعالية.

ولئف كانت القيمة المادية موضوعًا لعمـ خاص بيا ىو عمـ االقتصاد، فإف القيمة الروحية موضوع لجممة 
، أو مف طرائؽ التماس مع الحقيقة. فيي تدخؿ في حيز عمـ الجماؿ وعمـ األخالؽ والنقد األ دبي مف العمـو

والنزوع الديني والممارسة الفنية. وبينما ترضخ القيمة المادية لمقياس واإلحصاء والنظرة الكمية، فإف القيـ الروحية 
كيفيات خالصة تتأبى عمى كؿ قياس وكؿ إحصاء. وليذا، فإنيا ال تدرؾ إال حدسيًا، شأنيا في ذلؾ شأف جميع 

يحـر النقد األدبي وعمـ الجماؿ وعمـ األخالؽ مف أف تكوف  الكيفيات في ىذا العالـ، األمر الذي مف شأنو أف
عمومًا بالمعنى الدقيؽ لمكممة. إنيا مياديف لمحدس والزكانة والبداىة واالجتياد، أو قؿ لمذائقة والمزاج، أكثر مما 

 ىي برسـ المنطؽ والبرىاف والمعرفة العممية االجتماعية.
سوؼ ينفعؿ بالعمؽ الخاص لمنص الناضج، ولكنو سوؼ ينفر ففي الحؽ أف العمؽ الخاص بالناقد األدبي 

مف تسطح النص الفج، إذ أف الفجاجة ال محؿ ليا البتة في األعماؽ السحيقة لروح مؤصمة مركوزة في الديمومة 
نفسيا. والعمؽ ىو القدرة أو االستطاعة االستثنائية عمى الغوص في قاع األشياء واستبارىا ابتغاء البموغ إلى 

اتيا األصمية المتوازنة. وأخص ما أقصد في ىذا المضمار ىو شدة القدرة عمى المالحظة، أي التفطف لكؿ ماىي
ما ىو خفي واستبصاره مف الداخؿ وعمى نحو موىوب. وىذا ىو استنفار المضمرات الذي يعني أف تأمر 

وات النائيات، ويتيجسوف الصامت بالنطؽ فينطؽ. وتمكـ سمطة ال يؤتاىا إال أىؿ الكشوؼ، الذيف يسمعوف أص
 لغياب الغاليات.

وال بأس في مثاؿ عمى استنفار المضمرات الذي ىو التفطف لخفايا النص األدبي ومكنوناتو وأسراره. وليكف 
ىذا المثاؿ مأخوذًا مف معمقة طرفة بف العبد. فمف المعروؼ أف ىذه المعمقة إنما تبدأ بالوقوؼ عمى األطالؿ، 

ثير مف القصائد الجاىمية. ولقد بات مألوفًا أف يقاؿ اليوـ بأف الوقوؼ عمى األطالؿ ىو شأنيا في ذلؾ شأف الك
التعبير عف مكابدة اإلنساف لوجداف التصـر والزواؿ. ولكف القصيدة سرعاف ما تنتقؿ إلى الحركة والحياة والماء 

لعدـ إلى وصؼ الوجود، ومف والحب، وذلؾ ابتداء مف البيت الرابع حصرًا وىذا يعني أنيا انتقمت مف وصؼ ا
تصوير الزواؿ إلى تصوير الديمومة، أو قؿ مف الموت إلى الحياة. وىي إذ تذكر الشمس مرتيف، وذلؾ في 
البيتيف التاسع والعاشر، فإنيا تشير إشارة مكتومة، ال إلى مصدر كؿ حياة وحسب، بؿ كذلؾ إلى الكائف الذي ال 

ف تتجادالف في بنية ىذه المعمقة، وىما برىة الوجود وبرىة العدـ، أو يرضخ لمتعديـ. وىذا يعني أف ثمة برىتي
 برىة البقاء وبرىة الزواؿ.

وابتداء مف البيت الحادي عشر يأخذ الشاعر بوصؼ ناقتو، ويستمر ىذا الوصؼ حتى البيت التاسع 
ناقتو تمامًا كما بنى فرعوف والثالثيف، وفقًا لشرح الخطيب التبريزي. وأىـ ما في األمر أف طرفة إنما يبني صورة 

ىرمو أو ضريحو الخالد. لقد شاد اليـر متينًا بإطالؽ لكي يتمكف مف مواجية قوى التدمير وسرعة التصـر 
والزواؿ، أي ليكوف برسـ الديمومة. وكذلؾ جاءت ناقة طرفة حائزة عمى جميع سمات القوة، حتى لكأنيا تعيش 

اء. فقد رسـ رجمييا كأنيما باباف لقصر منيؼ شاىؽ )البيت الثامف خارج الزماف الذي ال صفة لو سوى االنقض
عشر(، ثـ شبو الناقة نفسيا بقنطرة الرومي المشيدة بالقرميد )في البيت الثاني والعشريف(، وكذلؾ شبو جمجمتيا 

 بالسنداف في البيت التاسع والعشريف.
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 ىو بالزائد عف الحاجة، ولكنو واضح تمامًا أف ىذا الصنؼ مف أصناؼ التوصيؼ ليس مجانيًا، وال
مقصود لغرض مضمر في طوية النفس. وخالصة ىذا الغرض أف يقدـ الشاعر، عمى نحو ال شعوري، بنية 
خيالية، أو نصؼ خيالية، ال يممؾ الزمف أية قدرة عمى أف ييدميا، كما ىدـ أطالؿ خولة في مطمع القصيدة. 

منيؼ، وكذلؾ بأنيا قنطرة مبنية بالقرميد، وليس بالطيف، ىو  ويبدو أف وصؼ الناقة بأنيا صرح ممرد، أو قصر
 شأف تقصده الباطف المتواري بغية إنتاج كياف متيف يصمح أف يكوف بدياًل عف الطمؿ اليش الذي قبؿ االنييار.

بيد أف رعشة الموت أعمؽ وأكثر استتبابًا في الراقة الدنيا مف راقات النفس. إنيا أعمؽ مف ىذا النزوع 
ىمي الذي يرسـ ناقة أسطورية بغية االحتماء وراءىا مف ىجمات قوة الزواؿ. وليذا، فإف أجود برىة في معمقة الو 

 طرفة ىي تمؾ التي تدور حوؿ الموت والتالشي، والتي تبدأ بالبيت التاسع والخمسيف.
 ىـأل أيـيذا الالئمي أحءـر الون

 وأن أشيد المذاتض ىل أنت مخمدي؟
لجودة في الشعر كمو، وىي تمتد حتى نياية البيت السابع والستيف. وما كاف ليا أف تحوز عمى وىذه برىة نادرة ا

المزية إال ألنيا تنبجس مف أعمؽ راقة في النفس البشرية، تمؾ الراقة البدئية التي يمتقي عندىا جميع الناس عمى 
 اإلطالؽ.
عمى أف يرى وصؼ طرفة بف العبد  ات النص ومدخراتو ىو وحده القادروءوبإيجاز، إف التفطف لمخب 

لناقتو الخرافية مف حيث ىي جزء ماىوي في بنية معمقتو التي تدور حوؿ مثنوية الحياة والموت، أو الديمومة 
والزواؿ. وفضاًل عف ذلؾ، فإف ىذا التفطف ىو بحد ذاتو قيمة، وذلؾ ألنو يزيدنا معرفة بالنص وينقمنا مف السطح 

ولقد قاؿ عبد القاىر الجرجاني في "أسرار البالغة" إف النفوس تستمتع إذا ما أخرجتيا الفقير إلى العمؽ الثري. 
، أي إذا ما أنرت ليا الظممات ووضحت الغامضات. وفي الحؽ أف كؿ استكناه ألي  مف مجيوؿ إلى معمـو

ذاتو قيمة  شيء مف األشياء ىو صنؼ مف أصناؼ التنوير الذي ىو قيمة نفسية في نظر العقؿ. يقينًا إنو بحد
 ألنو تنوير، ولكنو في الوقت نفسو ذو صمة بالقيمة ألنو يكشفيا ويثرييا في آف واحد.

*  *  * 
بقي ىنالؾ موضوع وثيؽ الصمة بالوظيفة المنوطة بالناقد األدبي، بؿ حتى بماىية النقد األدبي نفسو. إنو 

عيار برىة أصمية في ماىية اإلنساف، موضوع المعيار الذي يؤسس حكـ القيمة ويشرطيا. فال ريب في أف الم
أقصد أنو موجود سمفًا في سريرة النفس، وىذا يعني أننا نكتشفو وال نبتكره، ولكف اكتشافو ضرب مف ضروب 
رىاؼ في الشعور بغية تحديده عمى نحو جمي. أجؿ، إف المعيار  االبتكار حقًا، وذلؾ نظرًا لحاجتنا إلى ذكاء وا 

تربتيا الخصيبة، وذلؾ بحكـ أف المعيار ىو القيمة، والقيمة ىي بنية النفس مغروس في النفس أصاًل، في 
 وجوىر صميميا.

إنؾ سوؼ لف ترتجؿ المعيار ارتجااًل ثـ تبحث عنو في النص المقروء، فإف وجدت النص يطبؽ المعيار 
ال قمت بأنو شيء بغير قيمة. ولعؿ ما يتوجب عمى المرء أف يف عمو ىو العكس حكمت عميو بأنو نص ناجح، وا 

تمامًا، أي أف يشتؽ المعيار مف النصوص األدبية نفسيا، ثـ يستخدمو استخدامًا تطبيقيًا، وعمى نحو مقارف 
بالدرجة األولى. يقينا، إف القيمة ال تتوضح إال بالصدـ، أعني بالمقارنة. فإذا ما قرأت شعر امرئ القيس وجدتو 

ادرة عمى صياغة التشبييات الفنية القوية، وثانيتيا القدرة عمى وصؼ يتميز بجممة مف المزايا، أوالىا القدرة الن
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الحركة، والسيما حركة الحصاف، وثالثتيا التولو بكؿ ما ىو حي، ورابعتيا االنيماؾ باليـ وبؤس الوجود. بيد أنؾ 
أو المعايير التي إذا ما انتقمت إلى شعر طرفة، أو سواه مف الجاىمييف، فإنؾ ستجده أقؿ انطواء عمى ىذه المزايا 

يتمتع بيا شعر امرئ القيس، ولو أف معمقة طرفة خاصة ال تقؿ جودة عف أية قصيدة مف قصائد الممؾ الضميؿ. 
وليذا السبب فإنؾ سوؼ تفضؿ شعر امرئ القيس عمى شعر طرفة، إذ ستكوف، بعد القراءة المستأنية، قد اقتنعت 

ة ونفسية، ال يتمتع بيا شعر الثاني، أو أي شاعر آخر مف بأف شعر األوؿ يتميز بثقؿ نوعي، أو بخصائص فني
 شعراء الطور الجاىمي.

ويصدؽ ىذا المذىب نفسو حيف تقارف بيف روايات د.ىػ. لورنس وروايات فرجنيا ولؼ. فروايات لورنس 
لرجؿ مفعمة بالحرارة وبالشعور بتدفؽ الحياة في جميع الكائنات. ىذا فضاًل عف أف الشخصيات التي يرسميا ا

مترعة بالحيوية، تسيؿ في شرايينيا دماء حقيقية، وتخفؽ أفئدتيا حنينًا إلى مالمسة األشياء. إف لورنس كاتب 
بالغريزة، يقوده حدس باطني أو صوفي باتجاه النماذج الكفيمة بالتعبير عف الحياة بما ىي وجداف ينبجس مف 

رنس وىو يبتكر الذبذبات الداخمية الراخمة في األشياء المحـ والدـ. ولدى التفطف سوؼ لف تفوتؾ الفرصة لترى لو 
واألماكف التي يصفيا في رواياتو، وذلؾ بفضؿ شدة اىتمامو بالتفاصيؿ الدقيقة التي مف شأنيا أف تؤنسف 

 الجمادات أو الموضوعات الخارجية.
. وفوؽ ذلؾ، فإف أما فرجنيا ولؼ فتتحكـ برواياتيا نزعة سكونية تحرميا مف التمقائية واألنسياب الحر

رواياتيا تكاد أف تكوف بغير شخصيات وال حبكة، إذ يندر أف تجد في أعماليا شخصية مستقمة ذات وجود 
طبيعي، بؿ كؿ ما في األمر أف ثمة تجريدات يحمؿ كؿ منيا اسمًا مف أسماء العمـ. يقينًا، إف روايات فرجنيا 

مف السأـ، تمامًا عمى عكس روايات لورنس المشحونة بالجذب  ولؼ، وال استثني إال رواية "إلى المنارة"، ال تخمو
 والتشويؽ.

بمثؿ ىذا التوجو يصير المعيار توصيفًا لممعطى، وليس تعقيدًا لو، أو حتى لما لـ يعرؼ اإلنجاز بعد. وما 
أف تمؾ داـ األمر كذلؾ، فإف في ميسورؾ أف تقوؿ، بعدما تقرأ الكثير مف شعر المدرسة الصورية )االماجية(، ب

المدرسة إنما تبني نيجيا عمى استخداـ الجزئيات المستدقة عمى نحو مف شأنو أف يخمؽ مجااًل بصريًا شديد 
اإلرىاؼ وشديد العمؽ، حتى لكأف المدرسة الصورية قد وضعت نفسيا في خدمة الشعور المرىؼ وحده. وبذلؾ 

 دي أو استنتاجي.تكوف قد توصمت أنت إلى المعيار، أو إلى القيمة، عمى نحو تولي
وعمى المبدأ نفسو تممؾ أف تقرأ شعر ت. س. اليوت، وأف تستقرئ ما فحواه أف ىذا الشعر الذي يبحث 
عف فداء يفتدي عالـ الخراب، عالـ الرىؿ والقحؿ، ىو أميؿ إلى التجريد الذىني منو إلى الشعور الوجداني 

لشيء الذي ال يفتقر إليو شعر رامبو أو ساف جوف والخياؿ المنعش لمروح، أي أنو يفتقر إلى وعي الثمالة )ا
بيرس، مثاًل(، وما ذاؾ إال ألنو ميموـ باكتشاؼ الصور الشكمية القادرة عمى التعبير عف أفكار جاىزة سمفًا في 
ذىف الشاعر. لقد عمد اليوت إلى استعماؿ األسطورة في بعض شعره، ولكنو لـ يفطف إلى أف روح الشعر ىو 

 وليس األسطورة نفسيا.روح االسطورة، 
بمثؿ ىذا التوجو يغدو "ما في األذىاف مطابقًا لما في األعياف"، أي يصير حكـ القيمة مجرد توصيؼ 

 لمنص، أو لمزاياه الكبرى، وليس تمحاًل وال إضفاء متعسفًا يقحـ عميو مف خارجو.
القيمة، وىي حرية المعيار، أو  وىينا، ال بد مف التنويو بمسألة شديدة األىمية في النقد المرتكز إلى حكـ

حجـ حريتو. إننا في زمف بال مراكز، أو قؿ إف المركز ما عاد يجذب محيطو، كما قاؿ وليـ بطمر ييتس. 
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فالكاتب، والسيما الشاعر، في ىذه األياـ، كثيرًا ما يصنع معياره بنفسو، وكثيرًا ما يمنح لمعياره درجة كبيرة مف 
أكثر مما توجب، بحيث يسعؾ اليوـ أف تتحدث عف انفالش في المعيار، أو في الحرية المتطرفة التي تسمب 

حرية صنع الشكؿ، بؿ يسعؾ أف تذىب إلى أف بعض الكتاب كثيرًا ما يؤثروف الالشكؿ، أو فوضى الشكؿ، عمى 
 الشكؿ. وذلؾ ىو بالضبط انفالت المعيار، أو الخروج عف األسموب السامي الرفيع.

وج عف السمو، الذي ال يبدعو إال ثقافة يبيظيا عبء السر، وعبء الحنيف إلى وفي تقديري أف كؿ خر 
الجوىر، ألف األسموب السامي ىو نتاج لرغبة المغة نفسيا في أف تتوازى مع تمؾ القوة السامية المتعالية التي ال 

يحضر البتة، أو أف ترى بالعيف وال تممس باليد، كما أنو حصيمة طبيعية لرغبة النص في أف ينوب عف غياب ال 
إف كؿ خروج عف األسموب السامي سوؼ ال يكوف مصيره إال النبذ واإلىماؿ، حتى  –يكوف خميفتو في األرض 

ف تألؽ إلى حيف. فالزمف ىو الناقد الوحيد، بكؿ توكيد. وىذا يعني أف الحكـ النيائي عمى األدب العربي )وربما  وا 
نما ىو ممؾ المستقبؿ وحده.العالمي( المعاصر، والسيما شطره الشعري،   ليس مف اختصاص جيمنا، وا 

 
 

*  *  * 



 -75- 

 ى التنائيأءح

 :تمييد –أوًل 
قد ال يخفى عمى الخبير بحركة الشعر العربي أف القصيدة التراثية، والسيما إذا كانت مف القصائد 

ف كاف ىذا التوتر إياه العظمى، كثيرًا ما تجيء نتاجًا ألزمة ذاتية، أو توتر باطني شديد يمأل فضاء الن فس، وا 
نتيجة لتجربة مأزومة ال تترؾ في الوجداف سوى الشعور بالخيبة والخسارة. فربما جاز لممرء أف يعتقد بأنو ما مف 
شعور أفتؾ بالنفس مف الشعور بفقداف شيء نفيس ال يقبؿ االسترداد، إذ عند ذاؾ ال يبقى سوى التوتر الداخمي 

كـ أصاب ابف عربي حيف قاؿ:" الحمد هلل الذي جعؿ كأس الفراؽ أمّر كأس تذاؽ." القارض القاضـ المرير. فم
 وىذا يعني أف انخراط الشاعر القديـ في التجربة الحية ىو ما قد أنتج الشطر الجيد مف الشعر التراثي كمو.

 -ٜٖٗـ/ ٔٚٓٔ -ٗٓٓٔولعؿ مما ىو جد ناصع لكؿ مف طالع قصيدة "أضحى التنائي" البف زيدوف )
ىػ( أف الشاعر كاف يكابد ىذا الشعور بالفقداف الفتاؾ دوف سواه، إذ إف تمؾ القصيدة المؤلؤية، الشبيية ٖٙٗ

بالدىشة نفسيا، ال ينتجيا إال ذلؾ الشعور المتحسر الممتاع وحده. فال مرية في أنو ما مف وجد عمى األصالة 
خفيض األزمة المستتبة في داخؿ الشاعر، أو بغير فقد. وربما أسيـ تحويؿ ذلؾ الشعور الخصيب إلى شعر في ت

حتى في إلغائيا والتخمص منيا إلى األبد، إذ لعؿ مف شأف الشعر أف يقمص شعورنا بعدوانية العالـ، وأف يجيء 
 إلى الحياة بفمذة مف السكينة وىدأة الباؿ.

ؾ أف تضع ليا وأيًا ما كاف جوىر األمر، ليس ثمة مضموف يترسخ في أرضية ىذه القصيدة، التي يسع
"المسافة" أو "الفصاؿ" عنوانًا، قبؿ الموعة ومكابدة الشقاء واالغتراب، حتى لكأف المعطى ال محموؿ لو سوى 
العذاب الجينمي الرابض في مركز األشياء ال يريـ. ومما ىو صحيح تماـ الصحة أف المثنوية األولى التي انبثؽ 

ر، إذ إف ماضي الذات الشعرية ىينا ىو الفردوس المفقود بكؿ منيا ىذا النص الخالد ىي مثنوية الجنة والنا
فمقد استعار ىذه الصورة المثنوية مف   وضوح. أما حاضره فيو الجحيـ المقيـ الذي ال أمؿ في الخروج منو بتاتًا.

الديف لكي تجيء صورة عف وضعو المتوتر المكروب ولعؿ في ميسور الذىف االستباري أف يصؿ إلى ىذه 
المبابية الكمية إذا قرأ ىذا النص قراءة مناخ، أو انتبو جد االنتباه لما يشمو األنؼ دوف أف تراه العيف.  الحقيقة

وعندي أف كؿ قراءة متميزة ألي نص أدبي ىي قراءة مناخ مف شأنيا أف تستنفر مضمرات النص وأف تسبر 
ي، في ما تبتغي، إشباع الذائقة عبر مدخراتو المكنوزة في صميمو عمى نحو شفاؼ. كما أف قراءة المناخ تبتغ

 اكتشاؼ مواطف الجماؿ.
نضاجيا؟ ألنيا القوة الوحيدة التي تممؾ أف تتجاوز اليمجية والبذاءة  ولكف لماذا ينبغي إشباع الذائقة وا 

 والشراسة في عالـ حراسو أكثر سفاىة وخسة مف لصوصو ومجرميو.
ي يحكميا مبدأ االنشطار، ىي صورة لمسمب الذي ىو إذف، ال مشاحة في الذىاب إلى أف ىذه القصيدة الت

االسـ اآلخر لالغتراب، أو لعؿ في الجواز أف يقاؿ بأنيا انكشاؼ شعري لعذاب يتوقد كالجحيـ. ولكف ما ىو 
ناصع في الوقت نفسو أنيا نتاج الحنيف الصادؽ إلى الحميـ الغائب، أو إلى الفردوس المفقود، إذ إف ثمة رغبة 

روج مف الراىف المؤلـ واإلنابة إلى الذي قد كاف في غابر األياـ، أو قؿ إف حراكيا الداخمي عارمة في الخ
يتمخص في تفمت الذات مف الحاضر الرمادي والنكوص باتجاه الماضي المندرس الذي ال يذعف ألية رغبة في 



 -76- 

ليندفع صوب  االسترداد. وخالصة األمر أنيا حنيف أو استحضار حي لمحنيف أو لمشوؽ الممفت دوماً 
، فالمسافة مف شأنيا أف تنتج الحنيف عمى نحو تمقائي، كما أف جدؿ الحنيف والمسافة ىو  النعناعيات. وال جـر

 الينبوع األوؿ لشطر كبير جدًا مف الشعر التراثي.
فمما ىو جد ناصع أنيا، كالوقوؼ عمى األطالؿ، حصيمة لالشتياؽ الدائـ إلى الماضي البائد وغير القابؿ 

عادة أو لالسترجاع. وبالفعؿ يتبدى الشاعر ىينا وكأنو يقؼ عمى طمؿ زمني وليس بمكاني، إذ إف البائد أو لإل
المندثر ىو الماضي، أو الزمف الفردوسي، حتى لكأف المكاف ال وجود لو بتاتًا. لقد استطاع أف يغيب المكاف إلى 

ما الجنة والنار، أو الجنة التي خسرىا والجحيـ حد إعدامو تمامًا، بؿ ىو لـ يستبؽ سوى مكانيف تجريدييف وى
 الذي يكابده زمف القصيدة.

ولكف ىذه التحفة ىي ثمرة الصدؽ والد الطيبة، بؿ ماىية كؿ شيء نفيس دونما استثناء، إذ إف مالو قيمة 
و لطيفة ىو الصادؽ وحده. وما كاف ليذه القصيدة أف تصدؽ إال ألنيا قد نبعت مف الفؤاد الذي ال يقؿ عف كون

مف األلطاؼ الحسنى، والذي ىو الينبوع الوحيد لكؿ فف عظيـ. )إف الصدؽ مقموب القصد الذي تشتؽ منو المغة 
ف مقموب الشيء متيف الصمة بو في بعض األحياف.( وبما أنيا نبعت مف الفؤاد، بؿ جاءت  كممة "القصيدة"، وا 

ي بكؿ سيولة ويسر، وكؿ ما يحجـ عف الولوج إلى مممكة نتيجة لمكابدة التفؤد نفسو، فإنيا تمج إلى وجداف المتمق
 الوجداف، التي ىي مممكة الديمومة أو موطف المقدسات، ال يسعو أف يتمتع بالقيمة والمكانة العالية.

فحيف خسر الشاعر المرأة التي أحبيا حتى نقي العظاـ، شعر وكأنو قد خسر ماىيتو أو عمة وجوده. ثـ 
ئف شقي يتمرغ في الموعة والكبد واالغتراب. فما كاف منو بعد ذلؾ إال أف أنتج قصيدة أدرؾ أنو قد مسخ إلى كا

ماردة قد تممؾ أف ترد لو ىيبتو وتجعمو عمالقًا ذا قامة باذخة تطاوؿ الجباؿ. وىذا يعني أف القصيدة جاءت 
نما ىو حصيمة لتكوف بمثابة تعويض، ولكنو تعويض بغير تخطيط مسبؽ، وال وجود لو في وعي الشاعر، وا  

تمقائية لطبع األشياء. فيؿ خسر ابف زيدوف أـ ربح عندما حصؿ عمى قصيدة خالدة بداًل مف امرأة فاتنة؟ ال 
أحسب أف الناس سوؼ يتفقوف عمى جواب واحد عف ىذا السؤاؿ العسير. ولكف، ما مف ريبة في أف القصيدة 

ة قرطبة األموي، ىي إنجاز شعري نفيس قمما يبذه التي استعاض بيا ابف زيدوف عف والدة بنت المستكفي، خميف
أي إنجاز شعري آخر في تاريخ الغزؿ العذري كمو. فمو قرأتيا لممرة المئة لشعرت بأنؾ تقاربيا لممرة األولى في 
حياتؾ، حتى لكأنيا صرح معماري ال يعنو البتة لسطوة الزمف وقدرتو التدميرية، ولعؿ ىذا الشعور أف يكوف 

معايير الجودة والمزية األدبيتيف، فال مبالغة إذا ما زعـ المرء بأف الغزؿ التراثي، أو التعبير األدبي عف معيارًا مف 
الحب المجيض والمدحور، قد بمغ ذروة مف ذراه السامقة في ىذه القصيدة الصافية كالماس، وذلؾ بعدما تطور 

ية التراثية، أعني شكميا الفني، لـ يعرؼ طواؿ خمسة قروف تامة غير منقوصة. فممحؽ أف شكؿ القصيدة الغزل
الكماؿ في أي إنجاز كما عرفو في ىذه القصيدة. فمع أنيا تشبو أف تكوف احتكارًا لمخيبة والموعة ومكابدة الفراؽ 
والخسراف، فإنيا قد استطاعت أف تجعؿ ىذا الشقاء كمو ياقوتًا يتضـر عمى نحو متألؽ. ولكنيا ما نجحت إال 

مف أف تماىي بيف التجربة الفردية، محموليا األوؿ، وبيف الناموس الكمي لمحياة الروحية أو  ألنيا قد تمكنت
 الداخمية، أي إال ألنيا قد رفعت الخاص إلى مستوى العاـ.

ومما ينبغي تثبيتو في ىذا المقاـ أف الزمف الحديث قد أنتج قصائد غزلية تمكنت مف االنتشار في العالـ 
مع ذلؾ، ال تزيد عف كونيا منجزات باىتة، أو حتى زائفة، وال تنـ إال عمى أمية مزمنة، العربي كمو. ولكنيا، 

وذلؾ ألف االقتراب منيا ال يحتاج إلى ثقافة أو ذكاء أو حساسية مرىفة، أو ذائقة خاصة ناضجة. وكؿ فف ال 
نية في أحسف األحواؿ. يحتاج إلى الحساسية الحادة والذوؽ الناضج ال يسعو أف يكوف سوى فف مف الدرجة الثا
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ففي الحؽ أف معظـ ىذه القصائد الغزلية الحديثة ال تحاوؿ سوى أف تشبع جميور النزعة الحسية الذي ال يممؾ 
أف يشعر بالجماؿ إال عمى نحو سطحي، ناىيؾ بأف يتحسسو ثـ يتذوقو بأصالة تحتاج إلى تربية طويمة ىي 

بثؽ مف الحساسية التي ىي أنفس الماىيات في ىذا العالـ الذي شرط لكؿ نضج نادر نفيس. وىذا يعني أنيا ال تن
ال يعرؼ النفائس الجوانية إال لمامًا وحسب. أما قصيدة ابف زيدوف ىذه فال يممؾ أف يقاربيا بأصالة إال مف 
نضجت ذائقتو وارىفت حساسيتو، فضاًل عف كونو مثقفًا شديد الفطنة والذكاء. فالحساسية ىي كؿ شيء تقريبًا 

 ي عالـ الشعور، عالـ الفنوف واآلداب.ف
 :القصيدة  -ثانيًا 

يتألؼ ىذا النص األندلسي مف خمسيف بيتًا نسجت عمى البحر البسيط الذي يتمتع ببنية غنائية نائية عف 
التوتر والجيشاف. ويبدو أف ىذه الخصوصية الموسيقية قد أسيمت في تمطيؼ الشعور بالشقاء الذي ىو المحور 

يدة برمتيا. ولعؿ في الميسور الذىاب إلى أف نسؽ المثنويات المتضادة التي تنبثؽ جميعًا مف أس الكمي لمقص
واحد ىو الفصاؿ أو المسافة، والتي ىي نسيج القصيدة كمو أو جمو، قد اكتسب بعض األنس مف لحف البحر 

 البسيط الصالح لمغناء.
لة منذ بيتيا االستياللي، بحيث تولج المرء في وعمى أية حاؿ، فإف القصيدة تواجيؾ بالتبدؿ أو باالستحا

 األزمة دوف أي تمييد. ىكذا تبدأ قصيدة ابف زيدوف:
 أءحى التنائي بدياًل من تدانينا -0

 اـوناب  ن طيب لقيانا تجافين        
إذف حؿ البعاد محؿ القرب، والجفوة محؿ الوصاؿ. وعمى ىذا المنواؿ نفسو سوؼ تسير القصيدة  
عني أنيا سوؼ تنسج مف زمنيف: ماض وردي زاىر، وحاضر رمادي مرير. ولقد جاءت كممة "بدياًل" برمتيا، أ

في الشطر األوؿ لتؤشر إلى التبدؿ عمى نحو صريح. ومما ىو ناصع لدى مطالعة القصيدة أف التبدؿ أو التغير 
ىي الحركة الجدلية التي تتوتر ىو موضوعيا المحوري الوحيد، كما أف االستحالة أو النقمة مف األلؼ إلى الباء 

 في فضائيا المنتشر فوؽ خمسيف بيتًا مف الشعر.
 مـمن مبمـغ الممبسينـا بانتزاحي -0

 اـًا مع الدىر ل يبمى ويبمينـحزن       
 إن الزمان الذي ما زال يءحكنـا -3

 اد يبكينـاـًا بقربـيم قد  ـأنس        
 نيظ العدا من تساقينا اليوى فد وا -4
 ال الدىر: آمينـاـأن نوص فقـب        

فمئف كانت ىنالؾ متغيرات، فإف ثمة ثوابت في الوقت نفسو. لقد نزحوا. فرسخوا مسافة ال تعبر، وبذلؾ 
فإنيـ قد ألبسوا الشاعر حزنًا ال يبمى مع الدىر، ولكنو شديد القدرة عمى إلحاؽ البمى بالشاعر حصرًا. وىذا 

ابت الذي ال يتغير بتاتًا. فيؿ ىنالؾ مف يبمغيـ بأف الزماف الذي كاف يضحكو الحزف الصانع لمجحيـ ىو الث
ويؤنسو بقربيـ، قد تغير فصار يحزنو ويبكيو بعد نزوحيـ إلى البعيد. )في الحؽ أف الشاعر ىو الذي نزح مف 
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يعكر صفوه  لقد أحاطت البغضاء بالحب فأحالتو إلى غصص بعدما كاف لذيذًا سائغًا ال .قرطبة إلى إشبيميا(
 شيء.

ومما يستحؽ االنتباه أف كممة "عاد" في البيت الثالث ليست مناسبة، ألنيا تنطوي عمى ما فحواه أف الزماف 
نما ىو كاف يضحكو ثـ صار  قد كاف يبكيو ثـ أضحكو ثـ عاد يبكيو مف جديد. وليس األمر عمى ىذا النحو، وا 

 مف "عاد". ثـ إف مف حؽ المرء أف يتساءؿ عف صحة يبكيو. وليذا، فالصواب أف يستخدـ كممة "صار" بدالً 
كممة "مازاؿ" التي ىي في الشطر األوؿ مف البيت نفسو. فمو أف الدىر مازاؿ يضحكو لما كاف لمقصيدة برمتيا 
 أي مسوغ مف شأنو أف يسوغ وجودىا. ولو أحؿ محميا عبارة "قد كاف" الستقاـ االنشاء واتسؽ المفظ مع المعنى.

اؿ "ثوبًا مف الحزف" في الشطر الثاني مف البيت الثاني، أما كاف ذلؾ أفضؿ مف عبارة "حزنًا مع ترى. لو ق
الدىر"؟ فمعؿ كممة "الثوب" المقترحة أف تكوف شديدة التناسب مع كممة "الممبسينا" التي في الشطر األوؿ مف 

لباس الجوع والخوؼ..." وال يخفى عمى  البيت نفسو. لقد جاءت ىذه اآلية الكريمة في سورة النحؿ: "فأذاقيا اهلل
ف ىي لـ  أحد أف ىذه العبارة بميغة جدًا. ولو حذفت منيا كممة "لباس" لخسرت رونقيا وطالوتيا وفحواىا، وا 

 تخسر مف معناىا شيئًا.
 فانحل ما كان معقودًا بأنفسـنا -5

 وًل بأيديناـوانبت ما كان موص       
 باألمس كنا وما يخشى تفرقنـا -6

 اـواليوم نحن وما يرجى تالقين        
لقد ترسخت القطيعة وانحمت الروابط التي كانت معقودة داخؿ النفس، أي روابط الحب والتداني، كما 
انبتت العالئؽ الخارجية أيضًا، فتوطدت الجفوة والفرقة، وما عاد ىنالؾ أي وصاؿ ميما يؾ نوعو. وأىـ ما في 

، إذ باألمس لـ يكف ىنالؾ خوؼ مف المستقبؿ أو مف المجيوؿ، بؿ لـ يكف األمر ىو الفرؽ بيف األمس وال يـو
ىنالؾ خوؼ مف التفرؽ حصرًا، أما اليوـ فال أمؿ في التئاـ الشمؿ مف جديد. إذف، نحف أماـ زمنيف متباينيف أشد 

 التبايف ومختمفيف أتـ االختالؼ. وىينا بالضبط تكمف األزمة.
نحالؿ اسمًا لما جرى في داخؿ النفس، بينما أطمؽ اسـ االنبتات عمى ما ولقد أجاد الشاعر حيف جعؿ اال

أصاب العالئؽ الخارجية مف تقطع، ولكف حبذا لو وضع كممة "صرنا" بداًل مف كممة "نحف" في الشطر الثاني 
 مف البيت السادس.

تزدلؼ إلى عقر وىا قد صار ناصعًا، إذف، أف قصيدة ابف زيدوف تنسجيا سمسمتاف مف المثنويات التي 
النص وتمتغـ داخؿ مساحتو الشاسعة لتؤلؼ خضاب حقيقتو الشعرية. ولقد زودتو ىاتاف السمسمتاف بالطاقة الفنية 
التي مف شأنيا أف تبث فيو الحيوية والثراء الشكمي والمضموني في آف واحد. وبفضؿ وفرة ىذه المثنويات أو 

أو سبيكة مف المعادف المتباينة التي تممؾ، بفضؿ تنوعيا  كثرتيا، صار النص نفسو ال يقؿ عف كونو ممغمة،
 وتباينيا، أف تسيـ في صنع المزية ليذه القصيدة الفريدة.

ومع أف موضوعيا المحوري ىو االستحالة، أو نقمة مف الفردوس إلى الجحيـ، فإنيا تصوف في بنيتيا، 
لذي حتمو األعداء والدىر معًا. ومف وعمى نحو جيري، ذلؾ اإلصرار عمى الثبات، أو عمى رفض التغير ا
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مثنويات القصيدة جنوح الذات الشاعرة إلى الوفاء في سواء القطيعة والفصاؿ، حتى لكأف المسافة، عمى جيامتيا 
وشدة اندياحيا، ال تستطيع أف تقير الحب، وال أف تغيره بتاتًا. فبالوفاء الراسخ تنتصر الروح عمى الصيرورة 

ليو األحواؿ مف تبدؿ وانتقاؿ، وبذلؾ يؤكد الشاعر ميمو إلى االعتقاد بأف الحب ىو والبوف وعمى ما آلت إ
الديمومي الذي ال يعنو لسطوة الزمف أو لطوارئ األياـ، وىذا ما يقولو النص نفسو، وعمى نحو ال يحتاج إلى 

 تأويؿ.
 لم نعتقد بعدكم إل الوفا  لكـم -7

 اـد نيره دينـًا ولم نتقمـرأي        
د صار الوفاء ديف الشاعر بعد الفراؽ. وىذا ىو الثبات الراسخ كالطود في قمب التغير وعراـ التحوؿ. لق

ترى ىؿ يضمر الشاعر في باطنو المكتوـ ما فحواه أف قصيدتو نفسيا ىي الثابت الباقي في ممحمة االستحالة 
 والزواؿ؟

ة وقوؼ عمى األطالؿ، أو حصرًا عمى طمؿ وأيًا ما كاف الجواب، فإف النص الذي يكاد كمو أف يكوف بمثاب
، يدخؿ اآلف في شطر جديد ينصب عمى الحسرة والشعور باألسى الذي أحدثو التغير:  الزمف المنصـر

 اـبنتم وبنا فما ابتمت جوانحن -8
 اشوقًا إليكمض ول جفت مآقينـ        
 دتـاض فوـم أيامنـحالت لفقدك -9

 ياليناسودًاض وكانت بكم بيءًا ل        
ولعؿ مما ىو ذو داللة ناصعة أف تجيء كممة "حالت"، التي تعني استحالت أو تغيرت، في بداية ىذا 
البيت األخير، إذ إنيا توكيد آخر عمى أف التحوؿ أو التبدؿ ىو الموضوع المحوري، أو المبابي، ليذه القصيدة 

اؿ. أما البيت الثامف فيو مبني عمى مثنوية النادرة التي ما أنتجيا شيء سوى الشكوى المريرة مف تغير األحو 
الرطوبة والجفاؼ التي ىي المعادؿ الحسي لمثنوية الجنة والجحيـ، فأضالع الصدر جافة يحرقيا الحنيف 

 والشوؽ، أما المآقي فمبتمة عمى الدواـ بفعؿ ما تذرفو مف دموع.
وىذه واحدة مف مثنوياتيا أو  ولممرء أف يالحظ كيؼ أف الماء في القصيدة حاضر وغائب في آف معًا.

مفارقاتيا الكثيرة. فيو لـ يذكر صراحة قط، ولكف ىنالؾ بضعة مؤشرات تؤشر إليو، وذلؾ ابتداء مف "تساقينا 
اليوى"، وحتى "أكؤس الراح" التي سوؼ تأتي في الشطر األخير مف النص. وليس ىنالؾ أي ذكر صريح لمنار 

شيء الوحيد الذي ذكر جيرًا ىو جنة الخمد، وكذلؾ النعيـ الذي ىو االسـ أو لجينـ في ىذه القصيدة بأسرىا. وال
 اآلخر لمجنة، ثـ المممكة النباتية التي أشير إلييا صراحة أكثر مف مرة.

ترى، ىؿ مف داللة فنية أو مضمونية ليذه الحقائؽ؟ وىؿ يممؾ العقؿ أف يصؿ إلى تمؾ الداللة بغير 
 يقوؿ؟ أليس في السداد أف يقاؿ بأف الشاعر يريد أف يصور الفرؽ بيف تمحؿ، أو دوف أف يقّوؿ النص ما ال

 الماضي والحاضر كالفرؽ بيف الجنة والجحيـ، أو بيف الماء والنار؟
 إذ جانب العيش طمق من تألقنـا -02
 اـومورد الميو صاف من تصافين     
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ذ ىصرنا فنون الوصل دانيـة -00  وا 
 ناو ما شـيـقطوفياض فجنينـا من    
 ليسق  يدكمض  يد السرورض فما -00
 ـاـاحينـكنتـم ألرواحنـا إل ري    

لقد عبر عف اليناءة والسعادة بواسطة صور استمدىا مف المممكة النباتية. ويبدو أف ىذا التقميد واحد مف 
دة قد كاف عيد التقاليد الشعرية التراثية في كؿ مكاف وزماف. ومما ينبغي لممرء أف يالحظو ىينا ىو أف عيد وال

 السرور والغبطة، أو عيد الزىور التي مف شأنيا أف تنعش األرواح وتمتعيا وتزودىا بشيء مف النشوة والسرور.
ومما ىو واضح أف القصيدة أومأت إلى الماء مرتيف في ىذا الموضع، مرة حيف قالت: "مورد الميو"، 

ذي قد يصمح إلطفاء النار المشتعمة بيف جوانح الشاعر وأخرى حيف قالت: "ليسؽ" ففي المرتيف إشارة إلى الماء ال
بسبب الفراؽ والخسراف. وال ريب في أف الماء ىو والد الفراديس والرياحيف المذكورة ىينا. وىو في باطف الشاعر 
، يمثؿ تمؾ القوة المضادة لمجحيـ الذي يكابده في الزمف الراىف. وىذا يعني أف الماء  ، أو نصؼ المكتـو المكتـو
ىو أممو الوحيد، أو دواؤه األوؿ. وربما جاز القوؿ بأف النص يضمر مثنوية الخصوبة والمحؿ بوصفيا المكافئ 
الخارجي لممثنوية التي يعيشيا الشاعر، والتي تتمخص في أف الحاضر جفاؼ يشبو الموت. ويبدو أف صورة 

 األرض اليباب ىي صورة خالدة في قاع الباطف البشري.
باالنتباه أف المقبوس األخير ينطوي ضمنيًا، أو بشكؿ إضماري، عمى مثنويتيف نصؼ  ولكف ما ىو جدير

مكتومتيف، وىما تحتالف البيت العاشر حصرًا. أما األولى فيي مثنوية التألؽ والخمود، وأما الثانية فيي مثنوية 
بسبب غياب المرأة العكر والصفاء. فالماضي متألؽ صاؼ، والحاضر خافت الضوء معكور الرؤية، وذلؾ كمو 

التي أحبيا الشاعر حتى درجة الولو. وليذا، يجوز القوؿ بأف الباطف ال يممؾ أف ينسى مثنوية الماء والنار، أو 
. ويبدو أف الباطف البشري تستوطنو وتستتب فيو  الرطوبة والجفاؼ، أداتو األولى في التعبير عف محتواه المأزـو

التي ال تبارحو بتاتًا. وىذا ىو مذىب كارؿ غوستاؼ يونغ في عمـ النفس مجموعة مف الصور األولية الديمومية 
 التحميمي.

 ل تحسبوا نأيكم  نا يويرنـا -03
 إذ طالما نيـر النأي المحبينـا    
 واهلل ما طمبت أىواؤنا بـدل -04
 منكمض ول انصرفت  نكم أمانينا    

وااللتزاـ بو في طور النأي والمسافة، فالشاعر ومرة ثانية يعود النص إلى موضوعة الثبات عمى الحب 
يؤكد رسوخو عمى العيد، وال يريد بداًل مف المرأة إياىا، وال انصرافًا عنيا بتاتًا. وىذا يعني أف ثمة بقاء أو دوامًا 
في سواء الزواؿ. ولكف البديؿ الحقيقي الدائـ عف تمؾ النائية ىو القصيدة التي كرسيا الشاعر لوصؼ الخسراف 

 واليجراف.
ومما ىو شديد النصوع في ىذا المقبوس األخير أف الخمؽ الكريـ ىو واحد مف أبرز المضمرات التي 
تضمرىا ىذه القصيدة. فالثبات عمى العيد مف شيـ الكراـ وحدىـ. وفي الحؽ أف الشاعر التراثي كثيرًا ما ينـ عف 
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، فالمغة العربية تطمؽ  اسـ األدب عمى الكتابة الفنية وعمى مكاـر األخالؽ في التزامو باألخالؽ الحميدة. وال جـر
 آف واحد. فبغير المناقب ال يظؿ فينا سوى الحيواف وحده.

 يا ساري البرقض ناد القصر واسق بو -05
 من كان صرف اليوى والود يسقينا    
 ويـا نسـيم الصبـاض بـمغ تحيتنـا -06
 من لو  مى البعد حياً كـان يحيينـا    
ما ىو جدير باالنتباه في الشطر األوؿ مف البيت الخامس عشر، ىو ىذه الصورة التي تكاد أف  لعؿ أوؿ

تكوف ذكرًا صريحًا لمماء، إذ الياء ىينا ضمير يعود عميو حتمًا ودوف أدنى لبس. ثـ أف الشاعر ما استنجد 
نعاشو لمنفس، إال ألنيما أقدر الكائن ات الطبيعية عمى اجتياح بالبرؽ ونسيـ الصبا، المعروؼ برطوبتو وا 

لغائيا. ولعؿ في ذلؾ إيماًء إلى أف البرؽ والغيـ والماء والمطر والنسيـ،  المسافات المنداحة أو عمى إزاحتيا وا 
فضاًل عف الزىور والنباتات المخضمة، أو كؿ ما ينتسب إلى ساللة الجنة، ىو حميفو الذي يعتمد عميو ويستعيف 

 بو في وضعو الراىف المكروب.
 أهـمن بيت ممك كأن اهلل أنش -07
 اـمسكاًض وقد أنشأ اهلل الورى طين    

إذف، يعتقد الرجؿ العاشؽ أف والدة قد فضمت عمى العالميف، إذ صيغت مف المسؾ بينما صيغ البشر مف 
الوحؿ والطيف، عمى حد زعـ القصيدة. وتمكـ مفارقة أخرى مف مفارقات ىذا النص المنسوج مف األضداد، فمما 

و معمـو أف والدة بنت المستكفي امرأة مف األسرة المالكة في مدينة قرطبة عاصمة الخالفة األموية. وىذا يعني ى
أف ثمة مسافة جد طويمة تفصميا عف بقية الناس. ثـ جاءت القصيدة لتؤسس مسافة أخرى، أو فاصاًل آخر ال 

 لمسؾ أو أف يقاربو بأي حاؿ مف األحواؿ.يعبر بتاتًا. فمما ىو بدىي أف الطيف ال يسعو أبدًا أف يعادؿ ا
 كانت لو الشمس ظئرًا في تكممو -08
 ا إل أحايينـاـى ليـبل مـا تجم    
 وـكأنما أثبتت في صحن وجنت -09
 وتزيينـا ذاً ـزىر الكواكب تعوي    

يو وكما أف الماء لـ يذكر عمى نحو صريح في ىذا النص، فإف النور قد حمت محمو مصادره فأشارت إل
وحسب، ولكف الشعر التراثي قد اعتاد عمى أف يستدعي صور الشمس والقمر والكواكب حيف يتحدث عف المرأة. 
فالمرأة في الشعر القديـ كثيرًا ما تتبدى وكأنيا مف ساللة النور. ويسعؾ أف تجد المرأة المصوغة مف سمات 

و الكوكبي فتمقاىا في شعر المتنبي، وكذلؾ في النبات في معمقة امرئ القيس، أما المرأة ذات األصؿ النوراني أ
 قصيدة ابف زيدوف الراىنة.

 يا روءة طالما أجنت لواحظنا -02
 اـوردًا جاله الصبا نءًا ونسرين    
 ويا حياة تممينـا بـزىرتيـا -00
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 ًا ولـذات أفانينـاـى ءروبـمن    
 ويا نعيمًا خطرنا من نءارتو -00
 اـحينفي وشي نعمى سحبنا ذيمو     
 لسنا نسميك إجالًل وتكرمـة  -03
 اـوقدرك المعتمي  ن ذاك يونين    
 يا جنة الخمدض أبدلنا بسدرتيا -04
 اـوالكوثر العذب زقومًا ونسمين    

لعؿ مما ىو جمي تماـ الجالء أف الحياة النباتية ىي أكثر حضورًا في ىذه القصيدة مف النور وشيعتو 
ة في النبات ىي مف شيعة الحب نفسو، أو مما ىو وثيؽ الصمة بو عمى األقؿ. أما الفمكية، إذ يبدو أف الخصوب

كممة "حياة" التي أتت في بداية البيت الحادي والعشريف، فيي نادرة الذكر في الشعر التراثي بأسره، ثـ بماذا تممى 
ؿ ربما جاز الظف بأف تمؾ المرأة أو تمتع؟ بزىرة تمؾ الحياة. وال ريب في أف الزىرة ىينا كناية عف والدة نفسيا، ب

ىي الحياة إياىا، إذ لقد صارت رمز الحياة والحب والسعادة، وكذلؾ رمز الماضي الوردي ورمز الحقيقة الكمية 
التي ىي خالصة الوجود ويقينو وصرفو ومحتواه الشامؿ. وبيذا، فإف الشاعر قد أوشؾ أف يالمس تخـو 

 حميـ.الصوفية، بؿ كاد أف يمج إلى عقرىا ال
فمف شأف ىذه األبيات أف توحي لمقارئ بأف المرأة التي يدور عمييا قطب الوجود في ىذه القصيدة بحيث 
صارت تمخيصًا لألنوثة الكونية، إنما تتكثؼ صورتيا في باطف الشاعر كما لو أنيا حضرة عدنية أو فردوسية 

المتعالي الذي ال يرضخ لمتجربة بتاتًا. وبذلؾ لـ خالدة. لقد جرد امرأة العالـ الحسي ثـ رفعيا إلى مرتبة المثاؿ 
يعد لمقصيدة مف وظيفة سوى تفكيؾ ثقؿ العالـ أو تمطيؼ كثافتو، ثـ تحويمو إلى سيولة وشفافية، فال تعود لغة 
القصيدة سوى شعور مموف شفاؼ يحاوؿ أف ينتصر عمى البؤس بفضؿ لدانة المغة المنغومة وطرائيا الرياف. 

اسة التعالي قد أسيمت في إنتاج ىذا النص أكثر مما أسيمت التجربة نفسيا. ولئف اقتنع المرء وىذا يعني أف ح
نما ىو استعالء فوؽ  بيذه الحقيقة فإنو يممؾ حؽ الذىاب إلى أف النص ليس كشفًا عف لباب الوجود وحسب، وا 

ف كاف الخياؿ تجربة العيش، أو تجاوز لموجود المحسوس ومحاولة لمخروج مف مممكة الحتمية بواس طة التخيؿ، وا 
في ىذه القصيدة قد ظؿ تقميديًا في الغالب األعـ. ومف شأف ىذا المذىب أف ينطوي عمى أف األدب ىو ممتقى 

 المحايثة والعمو، أو اندماجيما في بنية ثالثة.
ذ يأبى أف يسمييا بسبب قدرىا العالي الذي يغني عف التسمية، فإنو يوحي لمقارئ بأنيا خارج ا لزماف وا 

. إنيا قد رسمت بحيث جاءت  والمكاف، أو فوقيما. لقد صارت مما ال يقبؿ التسمية وال يندرج في فصيمة المفيـو
شديدة الشبو بخمرة أبي نواس السرية، وكذلؾ باليي المطمقة التي تخيميا الصوفيوف، والسيما ابف الفارض في 

الذي يرخـ وراء المغة ألنو يرخـ وراء المادة، والذي ال  تائيتو بأسرىا. فمقد أضفى عمييا سمة السر، أو المستور
يدرؾ إال باالستبصار وحده. وىذا يعني أنو قد أضفى عمييا سمة الكمية والمفارقة أو الخروج مف الحيز العيني 
 إلى حيز اإلمكاف حصرًا. والجدير بالتنويو أف قدماء المصرييف كانوا يتورعوف عف أف يمفظوا اسـ أوزير جيرًا،

 بؿ كانوا يكتفوف بالتمميح إليو دوف التصريح، وذلؾ ألنو في نظرىـ جماع سر الوجود وعمقو وفحواه.
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ومما ىو الفت لالنتباه أف كممة "أبدلنا" التي أتت في البيت األخير، مف شأنيا أف تؤشر إلى التغير أو 
ا قد بمغت أوجيا في ىذا الموضع إلى التبدؿ عمى نحو صريح. وىينا يبمغ التضاد أوجو، بؿ إف القصيدة برمتي

حصرًا، إذ لقد التحمت المحايثة بالعمو، أو اندمج التجريبي بما يفوقو في ىذه البرىة التي تحدد الخسراف أدؽ 
تحديد. فمقد حمت شجرة الزقوـ التي تنبت في سواء جينـ محؿ سدرة المنتيي التي تنبت في أعالي الجنة، وبداًل 

ب في الفردوس، أعطي الشاعر مادة الغسميف التي ىي صديد يسيؿ مف جمود أىؿ مف نير الكوثر الذي ينسا
النار، وال طعاـ ليـ وال شراب سواه. فمئف كاف آدـ قد طرد مف الجنة إلى األرض، فإف الشاعر قد طرد مف الجنة 

 إلى جينـ، عمى حد عبارتو المباشرة.
يًا لوجو مع إحباطيا أو انخالعيا وتمزقيا، وىينا تتبدى الذات المطرودة مف الفردوس وكأنيا تقؼ وج

واألىـ مف ذلؾ أنيا تواجو عجزىا عف أية فاعمية إزاء ما يضطيدىا ويحيؿ عيشيا إلى شقاء بغير حدود. ولكف 
الذات المميمة، أو االستثنائية، قد بحثت عف حريتيا إثر الخيبة، أو المعنة، فوجدتيا في المغة، التي ىي المجاؿ 

 الميزوميف، أو قؿ منفاىـ الشاسع، إف كانوا مف النجباء. الوحيد لحرية
ففي الحؽ أف أىـ ما في أمر ىذه القصيدة ىو ذلؾ السمو الذي عاشو الشاعر حيف راح ينحتيا كما 
تنحت التماثيؿ. وال ريب في أف ذلؾ السمو، أو العمو، الذي خبره الشاعر ىو التجربة الجوانية التي يمارسيا 

ع ىذه القصيدة الفيحاء. وعندي أف مقولة السمو، أو العمو التي تعني االرتفاع فوؽ االكتفاء القارئ حيف يطال
بالمادي واليومي والخارجي، ىي جوىر أشرؼ بكثير مف مقولة "التطيير" التي قاؿ بيا أرسطو في نظريتو 

 الشعرية التي عفى عمييا الزمف.
 كأننا لم نبت والوصـل ثالثنـا -05
 نض من أطراف واشيناوالسعد قد     
 سران في خاطر الظمما  يكتمنا -06
 حتى يكاد لسـان الصبـ  يفشينـا    

في ىذا الموضع مف القصيدة يبمغ الخياؿ التصويري مبمغًا دقيقًا نادرًا، إذ لمحؽ أف ىذه الصورة األخيرة 
ى نحو صريح، ويقوـ التضاد أشبو باألحالـ منيا بالوقائع والمحسوسات. وفي ىذا البيت نفسو يذكر الظالـ عم

بيف الظالـ وبيف الصباح، الذي ىو نائب النور. كما أف ىنالؾ تضادًا آخر بيف التكتـ واإلفشاء الشبيييف بالظالـ 
 والنور، أو بالميؿ والنيار.

 ا قرأنا األسى يوم النوى سوراإنّ  -07
 ةض وأخذنا الصبر تمقينـاـمكتوب    
 ـوا ىواك فمم نعدل بمشـربأمّ  -08
ن كان يروين      ا فيظميناـشربًاض وا 

في البيت األوؿ مف ىذا المقبوس األخير جاءت كممة "السور" التي مف شأنيا أف تشير صراحة إلى القرآف 
الكريـ. وفي الحؽ أف المعنى بميغ في ىذا البيت نفسو، فالروح الشعري المفعـ بالحساسية يتمو الصبر تمقينا كأنما 

لـ الغيب. فمما ىو جمي تماـ الجالء أف ىذه القصيدة مبنية عمى أرضية دينية أو صوفية، يأتيو بو وحي مف عا
بحيث يجوز القوؿ بأف نزعة التصوؼ قد أسيمت في صياغتيا بقدر ما أسيمت التجربة العممية التي شطأت 
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مف ىوى المرأة المعشوقة منيا. أما البيت الثاني فينطوي عمى مفارقة ال رفع ليا بتاتًا. فكمما شرب الروح العشقي 
ازداد ظمأ عمى ظمأ، حتى لكأف الشرب ال فعؿ لو سوى إنتاج العطش، أو المزيد مف العطش. وىذا قوؿ 
معروؼ لدى الصوفييف الذيف سبقوا ابف زيدوف، والسيما الحالج والبسطامي الذي توفي قبؿ والدة الشاعر 

حالج، وىو أسبؽ مف ابف زيدوف بعشرات السنيف، قد جاء األندلسي بأكثر مف مئة سنة. والجدير بالتنويو أف ال
 في شعره ىذا القوؿ: "لـ يزدني القرب إال عطشًا." وىذا ىو المعنى الذي رمى إليو ابف زيدوف.

وحبذا لو أف الشاعر قد وضع كممة "يسقينا" محؿ كممة "يروينا" الموجودة في البيت الثامف والعشريف مف 
الؾ مفارقة حيف يقاؿ بأف ىواىا "يروينا فيظمينا". والصواب أننا لو ارتوينا الرتفع المقبوس األخير، إذ إف ىن

 الظمأ. وما يريده الشاعر ىو أنو قد سقي كثيرًا، ولكنو ازداد عطشًا.
 لم نجف أفق جمال أنت كوكبو -09
 ض ولم نيجره قالينـا سالين  نو    
 ول اختيارًا تجنبناك  ن كثب -32
 اـمى كرهض  وادينلكن  دتناض      

إننا لـ نيجر ذاؾ الكوكب الطالع في أفؽ الجماؿ باختيارنا، بؿ إف العدو قد طردنا مف ذلؾ الموقع 
الشريؼ عمى كره منا. وىينا يتبدى الشعور باليجراف المرير وىو يؤسس القصيدة التي جاءت عمى ىيئة رسالة 

ود. ولعؿ كتابتيا عمى شكؿ رسالة يوجييا األنا إلى أرسميا الشاعر إلى امرأة يكابد مف أجميا شقاء بغير حد
األنت أف يكوف ذا داللة خالصتيا أف يتوسط الخطاب بيف غياب المرأة الفعمي وبيف حضورىا في الباؿ وحده. 

 فمئف كاف الزمف يدمر، فإف الشعر يصوف. ولعؿ في ميسور الكتابة أف تنقذ األشياء مف مذراة الزواؿ.
 ثت مشعشـعةنأسى  ميك إذا ح -30
 فينا الشمـول وننانـا مونينـا    
 ل أكؤس الراح تبدي من شمائمنا -30
 ض ول األوتار تميينا سيما ارتياح    

ال خالص مف ىذا الشقاء المرير، سواء بالخمرة أو بالغناء والموسيقى. ويقوؿ الصوفيوف: "بالغناء يزوؿ 
عذاب مقيـ ال يريـ، وربما صح الزعـ بأف الخالص ىو العناء". ولكف عناء ىذا الشاعر ال زواؿ لو، فيو 

القصيدة نفسيا، فيي محاولة جمى يبذليا الشاعر ليعتؽ روحو مف نير الزماف وجحيـ العذاب، حتى لكأف في 
 الشعر صنفًا مف أصناؼ الخالص أو الحرية.

 محافظة -ما دمنا  -دومي  مى العيد  -33
 اـا دينـفالحر من دان إنصافًا كم    
 فما استعءنا خمياًل  نك يحبسنا -34
 اـك يونينـول استفدنا حبيبًا  ن    
 ولو صبا نحونا من أفق مطمعو -35
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 اك يصبيناـبدر الدجى لم يكن حاش    
ن لم تبذلي صمةض -36  أبمي وفا ض وا 
 اـا والذكر يكفينـفالطيف يقنعن    
  ميك مني سالم اهلل ما بقيت -37
 اـوتخفينة منك نخفييا ـصباب    

ومف جديد تتبدى الرغبة الصادقة في الديمومة والثبات عمى الرغـ مف ىذا التحوؿ الجارؼ الذي استأصؿ 
ف كانت عارمة  طورًا مف أطوار حياة الشاعر وأحالو إلى غبار. إنو الميؿ إلى السكوف في جوؼ الحركة، حتى وا 

كد أف البدر نفسو لو صبا إليو فمف يغير موقفو ىادرة. فالشاعر يطالب المرأة بالمحافظة عمى العيد، كما يؤ 
تجاىيا. أما الوفاء الذي يطالبيا بو فيو ليس بالعبء الباىظ، إذ إنو ال يتجاوز الذكر وحده، أي ال يتجاوز بقاء 

 صورتو في ذاكرتيا. فيو رجؿ قنوع يرضيو منيا طيفيا يزوره في المناـ.
وحيدة التي تربط بينو وبينيا، فذاؾ منتيى القنوط، بؿ ىو أف يصير الطيؼ، أو الوىـ والحمـ، الرابطة ال

لى األبد. ولكف الشاعر يصر، في سواء ىذا اليأس، عمى  آية عمى أف الخسراف قد التيـ كؿ شيء مرة واحدة وا 
يا أف يبادليا وفاًء بوفاء، إذ في مقابؿ طيفيا، فإنو يرسؿ إلييا سالـ اهلل ما بقيت في فؤاده رسابة مف حب يكنيا ل

ويخفييا عف أبصار اآلخريف. وفي ىذا الدواـ عمى العيد تتبدى مكاـر األخالؽ عمى خير وجو ممكف. فمما ىو 
جد ناصع أف ىذه القصيدة تنطوي عمى درس في األخالؽ الحميدة ال بد مف االنتباه لو إذا أراد المرء أف يفيميا 

 حؽ الفيـ.
الشرح الوجيز، ىو أنني لـ استبر جميع مضمرات ىذه  ولكف ما ينبغي التنويو بو لدى االنتياء مف ىذا

القصيدة الثرية بالمكنونات، كما أنني لـ أبيف جممة السمات التي جعمت منيا نصًا عظيمًا بؿ خالدًا عمى نحو 
نسبي. ولكنني أحسب أنني ميدت الستبار شمولي عميؽ يكتنو جميع فحاوييا ومدخراتيا، بحيث ينجز النقد ذات 

ـ المستقبؿ دراسة متميزة تستحقيا ىذه القصيدة الزىراء، التي أجـز بأنيا سوؼ تظؿ يانعة مخضمة يوـ مف أيا
 طواؿ أجياؿ وأجياؿ، بؿ أنيا لف تزوؿ قبؿ زواؿ المغة العربية نفسيا.

وىذا يعني، بإيجاز، أف ابف زيدوف قد اتخذ مف التغير موضوعًا لقصيدة ال تعنو إلرادة التغير والتدمير إال 
طء شديد جدًا، حتى لكأف العدـ ال سمطاف لو عمييا بأي حاؿ مف األحواؿ. وىينا تكمف مفارقة مف مفارقاتيا بب

 الكثيرة.
 : الختاـ -ثالثاً 

قد ال أجافي الصواب إذا ما زعمت بأف شطرًا كبيرًا مف سر المزية في ىذه القصيدة إنما يأتي مف أسموبيا 
خياؿ، معتدؿ، ولكنو شديد الخصوبة، بؿ إف حيويتو عارمة التفور عمى  الفاتف الجذاب، الذي أنتجو إلياـ، أو

نحو ناصع. فالمغة ىينا يتدفؽ سيميا غزيرًا وتمقائيًا في آف واحد. كما أف نسيجيا المدمث الناعـ يتألؽ حتى لكأف 
ؿ أىـ األلفاظ قد نسجت مف خيوط الشمس. وليذا، فإنيا تشؼ حتى توشؾ أف تكشؼ عف سر الشعر نفسو. ولع

ما في أمرىا أنيا لغة حساسية أصمية وانفعاؿ صادؽ ينبجس مف أعماؽ النفس الميزومة أماـ مصير حاتـ 
 ومرير.
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ومما قد يحتاج إلى تأكيد أف الشاعر الموىوب ال يمسؾ بناصية المغة، كما زعـ أناس مف ىذا الزماف، وال 
و عشيقيا، تأتيو ويأتييا عمى نحو طوعي ىو يأمر المغة فتطيعو، كما قاؿ آخروف، بؿ ىو صديؽ المغة أ

وتمقائي، مثمما يتدفؽ العاشؽ صوب المعشوؽ. فمما ىو جد ناصع في قصيدة ابف زيدوف الراىنة أف الصمة بيف 
الشاعر وبيف المغة ىي صمة عشقية صافية حتى لكأف كاًل مف الطرفيف لو قدرة استثنائية عمى اجتذاب اآلخر 

 والتأثير فيو.
واقع ىو اإلحباط أو اإلخفاؽ، فإف المغة ىي النجاح بأـ عينو. ولكف الواقع التجريبي الذي قد فمئف كاف ال

عيش بالفعؿ ىو ما حرض في الشاعر ذلؾ الشعور المنبجس مف مسغبة العمو، أو مف الحاجة الماسة إليو. 
نو ال يبيج وال يؤنس، ومف شأف ىذا الشعور أال يكتفي بالمعطى، ألف المعطى فقير إلى حد التسوؿ، أو قؿ أل

 وليذا كانت الفنوف واآلداب، وكانت المغة منفى طوعيًا لكؿ شاعر مطبوع.
وقد يسعؾ الذىاب إلى أف ابف زيدوف قد وجد في المغة شيئًا مف التعويض عف المرأة التي خسرىا دوف أي 

و حتى تصير ممساء كالرخاـ، أمؿ في استردادىا إلى أبد اآلبديف. كما قد يجوز الزعـ بأف الشاعر إذ يصقؿ لغت
شأنو في ذلؾ شأف النحات الذي ينحت حجرًا خامًا ويحيمو إلى تمثاؿ مشحوف بالمحموالت النفسية، إنما يفعؿ 
ىذا كي يصقؿ نفسو حصرًا، أو ليجعميا زاكية طيبة ونائية عف كؿ اتضاع. وىذا ىو ما يصنعو السيميائي حيف 

 ىب.يحاوؿ أف يحيؿ المعادف الخسيسة إلى ذ
وربما كاف في ميسور المرء أف يستقرئ مف مناخ ىذه القصيدة الذىبية ما فحواه أف األسموب الجيد ىو 
ذاؾ الذي يضاعؼ الفحوى أضعافًا كثيرة مثؿ بذرة أنبتت سنبمة مثقمة بالمحصوؿ. وعمة ىذه الخصوبة أف 

شيء بتاتًا. ولقد كاف مف شأف  األسموب قد نسجتو نزعة البحث عف األقصى، أو عف البرىة التي ليس وراءىا
تمؾ النزعة أف زودت القصيدة الراىنة بالصفاء والرونؽ، فجاءت األلفاظ وقد غسميا شعاع نقي حتى صارت 
كأنيا زىور تضاحكيا شمس الربيع. وىذا يعني أف السمة األولى لألسموب في ىذه القصيدة ىي الحساسية 

 السة والصفاء.المرىفة والعاممة عمى تزويده بالحيوية والس
ومما ينبغي التنويو بو أف المغة ىينا لـ تعد ألفاظًا عادية، أقصد أنيا لـ تعد كالمًا وحسب، بؿ صارت 
ألحانًا ماثمة في كممات، وذلؾ بفضؿ حراكيا التمقائي وانسيابيا السمس. وىذا يعني أنيا رفعت إلى ذلؾ األفؽ 

ناجية مف كؿ عكر أو مف كؿ بالدة، ومف شأف سمة النقاء الصافي الذي ال تبمغو أية لغة سوى لغة الشعر ال
ىذه أف تخولؾ الحؽ في تعريؼ الشعر نفسو بأنو حنيف المغة إلى أعالي النبؿ والسمو. وليذا، فإف الوزف ال بد 

 لو مف أف يكوف أوؿ شروط الشعر، إذ بالوزف قبؿ سواه تتمكف المغة مف االنتصار عمى نثار العالـ.
ف زيدوف قد أعاد إلى لغة الشعر العربي طالوتيا وتمقائيتيا بعدما ظير عمييا اإلنياؾ في وفي الحؽ أف اب

ف كاف  المشرؽ خالؿ القرف الخامس اليجري، والسيما عمى يدي رجؿ مثؿ المعري الذي تثمبو مثمبتاف كبيرتاف، وا 
تي أحالت الشعر إلى عكورة ذا حساسية فريدة حقًا، وىما ضحالة الخياؿ التصويري وسماجة النزعة المفظية ال

 ووعورة. وىذا ىو التكمؼ الذي طالما أمعف أىؿ الفيـ في التحذير منو والتنبيو عمى خطورتو وعواقبو الوخيمة.
*  *  * 

ثـ إف قصيدة ابف زيدوف ىذه تبقى إنجازًا فذًا ونادرًا في تاريخ الشعر، ويبقى أسموبيا، أو قدرتيا عمى إدارة 
لخاصة لما ىو عاـ، أي لمغة، شيئًا متميزًا أشد التميز، ومتقنًا أحسف اإلتقاف فمما ىو جمي الكممات، وحيازتيا ا

تمامًا أف المغة ىينا قد أحيمت، في بعض األحياف، إلى أثير الئؽ، أو شفافية حدسية شديدة الشبو بالنور نفسو، 
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قد أفرغت دفعة واحدة، أو في غضوف كما أف ليا بفضؿ تماسكيا وتالحميا، قدرة كافية عمى إقناع المرء بأنيا 
 برىة وجيزة جدًا. وىذا يعني أنيا تتمتع بالتمقائية وحرية المجيء إلى الوجود.

وليذا، يسعؾ القوؿ بأف مف جرد ابف زيدوف مف األصالة وجعمو مقمدًا شعراء المشرؽ، والسيما البحتري 
بالدماثة  –عند المنصؼ  –ف الرجؿ يتميز وأبي تماـ والمتنبي، قد أجحؼ بحقو أيما إجحاؼ. فمف المؤكد أ

والحساسية، شأنو في ذلؾ شأف البحتري أو سواه. وفي الحؽ أنو متأثر ببعض المشرقييف، ولكنو شديد األصالة 
في اآلف نفسو، إذ إف التأثر ال يعني غياب الموىبة. وقد زعموا أنو كتب قصيدتو ىذه عمى غرار قصيدة 

 لمبحتري، ىذا مطمعيا:
 اذلنا في الحب يورينايكاد  

 
 

ــا لجاجــك فــي  ــذل المحبينــا؟   فم
ليس بخاؼ أف القصيدتيف تشتركاف في الوزف والقافية، ولكف ىذا األمر لحائي ومضمؿ، وىو يشبو أف  

يقاؿ بأف ىنالؾ امرأتيف سمراويف وطويمتيف معًا. فيؿ ىذا يعني أف أيًا منيما ليست سوى نسخة عف الثانية؟ ففي 
قصيدة ابف زيدوف تختمؼ عف قصيدة البحتري عمى مستوى الجوىر، أو قؿ إف لكؿ منيما مناخًا  صمب الحؽ أف

 يفصميا عف األخرى، وذلؾ بسبب شدة االختالؼ بيف درجتي الحرارة في القصيدتيف.
فال مرية في أف ابف زيدوف قد صدر عف تجربة حارة عاشيا كأزمة خانقة، فأنتجت في روحو فورة أو سورة 

كاف مف شأنيا أف فضت نفسيا في ىذه القصيدة المشحونة بحرارة وصدؽ ال يتوفراف لقصيدة البحتري عارمة 
اآلنفة الذكر. وقد ال يخفى عمى أىؿ الحضور أف شطرًا كبيرًا مف سر المزية في قصيدة ابف زيدوف إنما يصدر 

 عف ىذه الحرارة وىذا الصدؽ الشائعيف في مناخيا العاـ.
*  *  * 

ء المحتوى ليكوف، في معظمو، بمثابة مأتـ، وذلؾ بسبب ما فيو مف شعور بالخيبة والحسرة فإف وبينما جا
األسموب أشبو بالعرس، أو بالفرح النشواف الذي يصنعو الصفاء والمغة الرائقة، وكذلؾ االنسياب التمقائي الحر 

وغنائية مطربة. ولعؿ في ميسور الذي تعيشو الكممات في ىذا السياؽ الحي، وما يتميز بو مف عذوبة موسيقية 
ذوي البصائر أف يالحظوا ما فحواه أف األسموب الناعـ الطري الذي ينسج ىذه القصيدة يتمتع، في الوقت نفسو، 

 بصالبة أو متانة نادرة حقًا. طراء في الظاىر يخبئ رصانة أو تراصًا ال يخفى عمى األلباء.
، كما صارت القصيدة تمتع وتبيج، مع أنيا ال مدار ليا وبيذا صارت قوة األسموب ىي الجودة بأـ عينيا

إال عمى الحزف الذي تكابده روح مطيمة ىيفاء. وىينا تتبدى جماليات التضاد واألنساؽ المتضادة، أو تألؼ 
المتناقضات في بنية واحدة. فالتضاد حرارة. والحرارة حياة. وال ريب البتة في أف ىذا االندماج البنيوي المتناسؽ، 

لذي استطاع أف يجعؿ مف القصيدة جرعة مسرة وانعاش، ىو جزء مف سر المزية فييا. وليذا يصح الزعـ بأف ا
ابف زيدوف يشبو مف أعطتو الحياة طينًا، فأحالو إلى مسؾ أو إلى نضار وربما جاز القوؿ بأف ىذه القصيدة نتاج 

طياىا الباطف الصامت عمى نار لينة لصنؼ مف التفور حؿ بالقوى الباطنية عمى نحو مباغت، ولكف بعدما 
 طواؿ زمف مديد. ففي الحؽ أنيا قصيدة عمر بكاممو، بؿ قصيدة األندلس برمتيا.

وىذا ىو الحكـ الذي مف شأنو أف يحدد قيمتيا النيائية. إف الثقافة األندلسية بأسرىا قد راحت تنضج خالؿ 
راه في صمب الحؽ أف حكـ القيمة ىو لباب النقد مئات السنيف لتنتج ىذه القصيدة المطيمة الييفاء. ومما أ

 األدبي وصرفو ومعظـ أمره.
ومع أف المسافة ىي ما يؤسس الصميـ المركزي ليذه القصيدة، أو ما يؤلؼ خمفيتيا وفحواىا )والفحوى 
عندي ىو مناخ النص الالمرئي، أو ما يرخـ في جوفو وليس عمى سطحو(، ومع أف المسافة ىي الياوية التي 
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مع ذلؾ، فإنو ما مف  –، أو ما يستجيب لحنينيا المتدفؽ صوب بغيتو المنشودة  وؿ بيف الصبوة وبيف تمبيتياتح
مسافة قط تفصؿ بيف ىذه القصيدة،التي نسجيا الشوؽ والحنيف، وبيف الفؤاد الذي يتمقاىا فيشربيا فورًا دوف ريث 

ىذا المذىب أف يتضمف ما فحواه أف إحدى أو إبطاء، وذلؾ ألنيا مف ماىيتو الشوقية بالضبط. ومف شأف 
وظائؼ المغة الشعرية المنغومة والمنزاحة ىي االنتصار عمى المسافة والفصاؿ الصانع لمحنيف واألشواؽ، حتى 
لكأف الشعر يأتي بمثابة تعويض عف الحميـ الذي ال وجود لو في التجربة العينية، الميـ إال عمى ندرة وحسب. أو 

ال فمماذا قدر قؿ إف ىذه واحدة م ف غايات الشعر الكثيرة، إذ ال بد مف أف تكوف لو غايات أو وظائؼ متعددة، وا 
 لمشعر أف يرافؽ اإلنساف منذ فجر التاريخ حتى اليوـ؟

 ترى، بأية قصيدة يمكف لممرء أف يقارف ىذا النص األندلسي الخالد؟
ويتموع بسبب ما حؿ بو مف خسراف.  إف البف زيدوف نفسو قصيدة جيدة أخرى يتغزؿ فييا بوالدة نفسيا،

ومطمع تمؾ القصيدة ىو ىذا: "إني ذكرتؾ في الزىراء مشتاقًا." وفي الحؽ أنيا واحدة مف عيوف الشعر التراثي، 
وذلؾ بفضؿ صدقيا وأسموبيا الناعـ كالقطيفة، ثـ بفعؿ حساسيتيا المرىفة وقدرتيا عمى تحويؿ المغة إلى شعر 

. ولكنيا، مع ذلؾ كمو، ال تبمغ إلى مستوى القصيدة األولى، التي أراىا تتمتع بأكمؿ شكؿ فني  قيثاري منغـو
 تتوفر لتمؾ القصيدة الثانية بتاتًا. عرفتو القصيدة الغزلية التراثية، وبحرارة وجدانية ال

 وثمة قصيدة دالية البف الرومي يتغزؿ فييا بامرأة اسميا وحيد. فإذا ما وازنت بينيا وبيف قصيدة "أضحى
 التنائي" لوجدت أف الفرؽ شاسع البوف. ىكذا تبدأ قصيدة ابف الرومي:

ــــــــد ــــــــي وحي ــــــــي تيمتن ــــــــا خميم  ي
 

 ففـــــــؤادي بيـــــــا معنـــــــى  ميــــــــد 
إف ىذا االبتداء ال ينطمي عمى الذوؽ المعافى )الذي أراه الحكـ الفيصؿ في مممكة النقد، ما داـ النقد ال يممؾ أف  

قورف باستيالؿ قصيدة ابف زيدوف الراىنة. فيا ىنا تواجيؾ األزمة الناشبة يكوف عممًا(، ألنو فاتر أو ضعيؼ إذا ما 
قصيدة ابف الرومي ال يرقى البتة إلى  والمعضمة المستعصية منذ الوىمة األولى. وحتى المحف الموسيقي في مطمع

 مستوى المحف الموسيقي في مطمع ابف زيدوف.
أي يوـ كاف ابف زيدوف في شرخ الشباب، فأفضؿ مف  ىػ،ٕٓٗأما ىائية ابف زريؽ البغدادي المتوفى سنة 

دالية ابف الرومي بكثير، وىي أقرب إلى نص القصيدة التي يسعؾ أف تسمييا بحؽ، ودوف زوغاف عف جادة 
الصواب، باسـ قصيدة األندلس. فمعؿ مما ىو جمي تمامًا أف تمؾ اليائية متكافئة المثالب والمناقب تماـ التكافؤ. 

ي أمرىا أف أسموبيا المتدفؽ السمس يممؾ شيئًا مف القدرة عمى الخمب، إذ لقد استحالت لغتيا إلى ولكف أىـ ما ف
 أثير حريري مف شأنو أف يدمج سمة المدانة وسمة المتانة في بنية واحدة. ىكذا تبدأ اليائية:

ـــــوض فـــــون العـــــذل يولعـــــو  ل تعذلي
 

 قد قمت حقـًاض ولكـن لـيس يسـمعو 
زودة بالمطؼ والرقة الكافية إلنجاز قصيدة خالدة، ومع أف أسموبيا متميز وفريد، ومع أف ىذه القصيدة م |

حتى لكأف األلفاظ قد استحالت إلى ماس، إال أنيا ال ترقى إلى مستوى "أضحى التنائي"، وذلؾ ألف الشكؿ في 
التي ىي  قصيدة ابف زيدوف، التي ينسجيا نسؽ طويؿ مف األضداد، ىو أنضج وأكمؿ، وكذلؾ ألف الحرارة،

االسـ اآلخر لمحياة في كؿ ما ىو حي، ليست متكافئة في القصيدتيف. فال بغية لي سوى الحؽ إذا ما زعمت بأف 
"أضحى التنائي" شبيية بشجرة مف أشجار الساج الذي ىو جميؿ ومتيف في آف واحد. فمئف استطاعت بعض 

رىة وجيزة، إذ سرعاف ما يكتشؼ الذكي النصوص الضحمة أف تخمب القارئ، فإف ىذا الخمب ال يدوـ إال لب
 الضحالة فينفر منيا. فالضحالة ال تنطمي إال عمى اإلنساف الضحؿ وحده.
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 -ٖٗٓٔوربما جاز لممرء أف يزعـ بأف ابف زيدوف ال يشبيو مف الشعراء أحد بقدر ما يشبيو بترارؾ )
ضى عمره في إنتاج قصائد تنز (، وىو الشاعر اإليطالي الذي عشؽ امرأة اسميا لور وخسرىا، ثـ أمٖٗٚٔ

حسرة أو لوعة، سببيا فقداف ما يند عف االسترداد. ويبدو أنو ما مف شيء ذي باؿ سوى ىذا الذي ال يستعاد 
 حصرًا.

*  *  * 
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 المبدأ الصوفي و القتو بالشعر الحديث

زماف ومكاف، أو في  ربما حالفني السداد إذا ما زعمت بأف الصوفية ليست شيئًا واحدًا أو متجانسًا في كؿ
جميع الثقافات والبمداف. فمما ىو موضوعي تمامًا أف ثمة مف الصوفيات بمقدار ما ىنالؾ مف األمـ 
والحضارات، بؿ حتى بمقدار ما ىنالؾ مف األفراد المنتسبيف إلى أي تيار مف التيارات الصوفية الكثيرة والمتباينة 

 في بعض األحياف.
دوية قد تفردت بالحب اإلليي في أشعارىا التي أسست الكتابة الصوفية، أو فمما ىو شائع أف رابعة الع

النص الصوفي الذي لـ يكف مألوفًا قبؿ تمؾ المرأة المترعة بالفذاذة والطاقة االبتكارية. وتفرد المحاسبي الذي ترؾ 
لي لمحصوؿ عمى آثارًا واضحة عمى الغزالي بؿ عمى كؿ صوفية تنزييية، بمحاسبة النفس وتزكيتيا كشرط أو 

المطموب، أو لمبموغ إلى غاية الغايات. وتميز النفري بأسموبو الشعري ومواقفو ورؤاه االختراقية المنبثقة مف طاقة 
حدسية إليامية أو استشرافية. وتخصص الغزالي، الذي أراه ذروة الصوفية النقية أو الناجية مف كؿ شوب، 

ستسرارية، وكذلؾ عف بداىتو وقدرتو عمى استيعاء الذوقي، وكؿ ما بتقديس الفؤاد البشري والكشؼ عف سماتو اال
 ىو مف فصيمة الزكانة، وكذلؾ ما ينتسب إلى مممكة المستورات واألسرار.

ولقد راح السيروردي الحمبي يجؿ النور واإلشراؽ ويؤكد عمى أف المعرفة نور يبزغ في النفس بعد مجاىدة 
ال يخفى عمى أىؿ الحضور. ولكف السيروردي البغدادي، صاحب طويمة. وفي ىذا المذىب ثمة أثر بوذي 

"عوارؼ المعارؼ"، والمتأثر بالغزالي إلى حٍد ما، قد نزع نحو الخبرة بالنفس والدراية بأدرانيا وأمراضيا وكيفية 
و تخميصيا مف رعوناتيا وكدوراتيا، وذلؾ ابتغاء إعدادىا لمكشؼ عف الحقيقة الجوىرية واالتحاد بيا عمى نح

حميمي أصيؿ. ولكـ أجاد ذلؾ الرجؿ النادر حيف جعؿ مف الوجد مركزًا لمتصوؼ كمو. وما أحسف قولو: " نور 
 الكالـ عمى قدر نور الفؤاد".

أما مدرسة ابف عربي، أو المدرسة األندلسية التي أسسيا ابف مسرة القرطبي، والتي ترتكز عمى مبدأ وحدة 
بادئ  المجردة الشديدة التعقيد في كثير مف األحياف، حتى ليجوز الحديث الوجود، فقد نزعت إلى المفاىيـ والم

عف مذىب فمسفي لدى الشيخ األكبر. )أظف أف أىؿ التصوؼ، في صراعيـ ضد الفمسفة قد سموا ابف عربي 
باسـ الشيخ األكبر عمدًا، وذلؾ رد فعؿ منيـ عمى تسمية أىؿ التفمسؼ البف سينا باسـ "الشيخ الرئيس". فمف 

 المعمـو أف الصوفية كانت تناضؿ عمى جبيتيف: جبية الفالسفة وجبية الفقياء(.
وىذا كمو يعني أف الصوفية العربية حصرًا ليست شيئًا واحدًا متجانسًا تماـ التجانس. أما القوؿ بوحدتيا فال 

والسيما مقولتي الكشؼ يتأتى إال مف األرضية المشتركة التي تمتقي عندىا جميع االتجاىات والنزعات المتباينة، 
 واالتحاد المتيف ىما ركيزتاف كبرياف مف ركائز الصوفية العربية.

وقد يصح الذىاب إلى أف الصوفية في الثقافة األوربية مفيوـ يعني الغموض، أو حتى االنبياـ المّعمى 
حص. أما الصوفية العربية الذي ال سبيؿ إلى استكناه فحواه أو استنفاد محتواه وتيسيره أماـ الذىف المتأمؿ الممّ 

فيي شيء مختمؼ تمامًا، إذ إنيا ال تقؿ عف كونيا انكشاؼ الموجود البشري بوصفو كائنًا يعبد السمو أو العمو. 
فمئف كانت الصوفية األوربية ىي الغوص في الغموض، فإف الصوفية العربية ىي الرغبة في العروج إلى سدرة 

 حد عبارة ابف الفارض. والمعراج مقولة كبرى مف مقوالت ابف عربي.المنتيى، أو إلى "حيث ال حيث"، عمى 
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إذف، انكشفت الصوفية العربية بمحتوى مغاير لممفيوـ الصوفي األوربي، وذلؾ في الموروث المكتوب منذ 
قصائد رابعة العدوية في النصؼ الثاني مف القرف الثامف الميالدي، وحتى الشرح النفيس الذي أنجزه ابف عجيبة 

لفاسّي لحكـ ابف عطاء اهلل السكندري، أي طواؿ ألؼ سنة أو أكثر بقميؿ. )والجدير بالتنويو في ىذا المقاـ أف ا
كتاب "إيقاظ اليمـ في شرح الِحكـ" ىو نص صوفي متميز جدًا، بؿ ىو واحد مف أجود المنجزات الثقافية التي 

 أنجزتيا المغة العربية في مسيرتيا الكتابية الطويمة(.
لب الصوفية، أقصد الصوفية العربية التراثية حصرًا، فيو الحنيف الدافئ إلى حقيقة كمية نائية وغائبة أما 

في آف واحد. ويتمخص جؿ الجيد الذي يبذلو المتصوؼ، سواء أكاف شاعرًا أـ لـ يكف، في التوجو الصادؽ إلى 
وأحيانًا بالحوار والدوراف حوليا بعد اتخاذىا  تمؾ الحقيقة السرية بالطمب والمخاطبة والمناشدة واالبتياؿ والتوسؿ،

مركزًا تطوؼ المغة بو كما يطوؼ الفطيـ حوؿ ثدي أمو. وىذا يعني أف الصوفية ىي فف الدنو مف الساميات، أو 
فف االقتراب مف إشباع صبوة ديمومية أصمية تستتب في نواة الروح البشري حصرًا. ثـ إنيا ال تقؿ عف كونيا 

 صاؿ في العمؽ وبالعمؽ، أو بمركز المراكز قاطبة.مياًل إلى االت
فالنبؿ، أو السمو الناجـ عف الطير والبراءة، ذاؾ ىو بالضبط ما سوؼ يبحث عنو اإلنساف بعامة لو أنو 
تمكف مف أف يتخمص مف حاجاتو المادية التي تكبمو حتى العياء وتمرغو في حمأة المياومة السمجة والتجربة 

ا ىو ما تبحث عنو الصوفية النقية العالية والناجية مف كؿ خبث وفساد. إنيا ال تقؿ عف العممية الضيقة، وىذ
الرغبة في أف تنيؿ النفس مف ينبوع الينابيع كميا. وبذلؾ يتـ االنفالت مف ربقة المستتبات الجامدة باتجاه سيولة 

دود والحدود. فالصوفي يموب الحرية واالنطالؽ صوب النائيات، أو صوب المساحات المفتوحة التي تجيؿ الس
عمى قيمة ذاتية ال معنى لموجود مف دونيا بتاتًا. ولعؿ الحرية أف تكوف أولى سمات تمؾ القيمة، أو تمؾ الحقيقة 

 العميا التي ىي الغاية النيائية لمروح.
 لقد راح البسطامي يعرؼ التصوؼ بأنو "الخروج مف ضيؽ الحدود الزمانية إلى سعة فناء السرمدية".
ولعمري أف ىذا التعريؼ ىو األدؽ بيف جميع التعريفات التي حاولت أف تحد التصوؼ أو أف تبيف صميمو 
وحقيقة كنيو، ولدى االستناد إلى ىذا التعريؼ، فإف التصوؼ ال يقؿ عف كونو ضيؽ اإلنساف بتجربتو العممية 

حكـو بالقوانيف التي مف شأنيا أف وواقعو المباشر، أو ىو ال يقؿ عف كونو ثورة عمى كؿ ما ىو محدود أو م
 تكبؿ الحرية. وبإيجاز إف التصوؼ ىو ثورة الحرية الروحية، أو ثورة الروح الحر.

وعمى ىذا المبدأ الوجداني قد يتيسر أف تنشأ صوفية ليست متدينة، وذلؾ ألف اليدؼ ىو تزكية النفس، أو 
ف كانت  ىذه الصوفية مبتسرة أو مثموبة بنقص كبير. وىذا البموغ إلى النبؿ الراخـ في صميـ الروح حصرًا، وا 

يعني أف المبدأ األخالقي، أو مبدأ المناقب الحميدة، الذي رسخو المحاسبي في "الرعاية لحقوؽ اهلل"، وىو أقدـ 
 كتب النثر الصوفي كميا، قد ظؿ األساس الذي يؤسس التيار األنقى بيف جميع التيارات الصوفية بأسرىا.

التي ينبغي التأكيد عمييا دوف كمؿ أو ممؿ مف شأنيا أف تتمخص عمى ىذا النحو: إف البحث بيد أف الفكرة 
 :عف السر الكوني ال يكفي لصياغة المبدأ الصوفي العربي، إذ ال محيد عف أمريف، وىما

نفس ( رؤية السر بوصفو السمو أو العمو والطير والبراءة )ففي الشرؽ ال بد مف الوجد والوجداف وتزكية الٔ)
 وتطيير الباطف(، 

( الميؿ إلى االتحاد بالسر نفسو، ألف ذلؾ االتحاد وحده ىو خشبة الخالص أو النجاة مف افتقار األشياء ٕ)
إلى المغزى والداللة. ولعؿ في ميسوري أف أعرؼ االتحاد الصوفي بأنو نفي التغاير واستالب الفروؽ 

الحؽ الكمي المطمؽ. وفي ىذه الحاؿ فقط تكوف  ومحو الفواصؿ والمسافات، وذلؾ ابتغاء التماثؿ مع
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ىنالؾ صوفية بالمعنى الدقيؽ ليذه الكممة الفضفاضة. وىذا يعني أف "االتحاد" ىو المقولة المركزية في 
 التجربة الصوفية بأسرىا.

فميس بكاٍؼ أف يمتمس المرء سرًا مف األسرار كي يحشر في زمرة الصوفييف، إذ ال بد مف الرغبة في 
 حاد بذلؾ السر نفسو كي يكوف ىنالؾ تصوؼ كامؿ، أو غير مبتسر. يقوؿ ابف الفارض في التائية الكبرى:االت

 ليـــا صـــمواتي فـــي المقـــام أقيميـــا
 

 وأشــــيد فييـــــا أنيـــــا لـــــي صـــــمت 
إنيا الػ"ىي" المطمقة، أو الحقيقة الكمية الشاممة السامية التي يسعى الصوفي جاىدًا طواؿ عمره بغية  

التماىي معيا إلى أبد اآلبديف وىذه ىي الصوفية في مستواىا المثالي فعاًل، أو بتماميا وكماليا، االتحاد بيا و 
 ودوف أي نقص أو اختزاؿ.

*  *  * 
ولدى البحث عف صمة متينة بيف الشعر والصوفية )عمى غرار ما فعؿ كولف ولسف(، فإنني ال أرى في 

الصوفي العربي المعروض في ىذه العجالة بشيء مف الشعر الحديث صورًا يسعيا أف تتطابؽ مع المفيوـ 
البساطة والسرعة واالختزاؿ. وفضاًل عف ذلؾ، فإنني ال أرى في الشعر الحديث صورًا تتمتع بالقدرة عمى الخطؼ 
والخمب، أو تممؾ أف تخمؽ شعورًا بالنشوة، الميـ إال أف يكوف ذلؾ عمى ندرة وحسب، وىذا عمى النقيض مف 

لذي ال تعجز صوره عف التأثير في أعماؽ المرء والمكوث ىناؾ إلى أجؿ مديد. فصور الشعر الشعر القديـ ا
الحديث تجريدية في الغالب األعـ، أو جانحة صوب االنسياح الحر الذي قمما تضبطو الرغبة في البموغ إلى 

 الروعة أو إلى الجالؿ.
ف بعض الصيغ الصوفية ال يعني البتة وينبغي أف ننتبو لما فحواه أف وجود تناّص بيف شاعر حديث وبي

أف ىذا الشاعر يجب تصنيفو في عداد الصوفييف، إذ ال يجوز ذلؾ إال إذا تعمد أف يبحث عف الحقيقة الكمية 
ال  السرية المتعالية الغائبة واالتحاد بيا ابتغاء إضفاء المعنى عمى تجربة الكينونة، أو حتى عمى التنفس نفسو، وا 

جسدية التي ال تختمؼ كثيرًا عف حياة الحيواف. إف وجود  شذرات صوفية في أية قصيدة ال فال لزوـ لمحياة ال
يعني البتة أنيا نص صوفي، وىي ال يسعيا أف تكوف كذلؾ إال إذا اتجو مناخيا الشامؿ صوب السر الراخـ وراء 

شأف يتـ حقًا إذا سرى السر في المادة، أو خمؼ األشياء برمتيا، وحتى مف أجؿ االتحاد بالحؽ أواًل وأساسًا. وىو 
النفس وشاع حتى لونيا مف داخميا بمونو الخاص. وىذا حادث يسعؾ أف تقوؿ فيو انو تناغـ الروح مع لب الكوف 

 ومحضو ويقيف أمره، حتى لكأنو يتالحـ مع المحاؿ أو مع الالمعقوؿ.
مرىا، وكذلؾ مف ابتذاؿ وفي ىذا االتحاد ثمة خالص لإلنساف مف تفاىة المياومة ورتوبيا وصغار أ

نياكيا لمنفس، ثـ مف ثقؿ المادة وافتقارىا إلى ما يسوغ وجودىا أماـ العقؿ الممحّص المتسائؿ  التجربة العممية وا 
وىذا ىو السمو الذي مف شأنو أف يكافح االغتراب والسأـ والتشيؤ، والذي أراه الغاية الجمى لكؿ تصوؼ بريء 

دنيا بأسرىا. فال إنقاذ لمذات مف آفات الوجود إال بالنزوح الدائـ صوب اليناؾ، مف التزوير والتشويو في ىذه ال
أعني صوب الحقيقة السرية الكمية الراخمة في المركز الذي تتراكز عميو جميع الدوائر دوف استثناء. وىذه ىي 

 خالصة النزعة الصوفية التي عرضيا السيروردي البغدادي في "عوارؼ المعارؼ".
*  *  * 

د تسمع بيف الفينة واألخرى رأيا مفاده أف الشعر الحديث وثيؽ الصمة بالصوفية، ولكنو في حقيقة كنية وق
يشبو السريالية بعض الشبو أحيانًا، وينتمي إلييا عف جدارة في أحياف أخرى. أما الصوفية العربية فيو بعيد عنيا 
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ف تكف بينيما بعد الثرى عف الثريا. كما أف المسافة التي تفصؿ الصوفية عف  السريالية ىي مسافة فمكية، وا 
 أرضية مشتركة صغيرة المساحة، وتتمخص في أف الظاىرتيف تزيحاف الكالـ عف مقاصده المألوفة أو المنطقية.

فمف االفتئات عمى الحقيقة أف يذىب بعض الدارسيف إلى أف الشعر الحديث ىو مجمي مف مجالي 
لفطرة السميمة، يتوجب عمييا أف تضع جممة مف إشارات االستفياـ عمى ىذا الصوفية، مع أف الذائقة السوية، أو ا

الشعر الذي ال يخمو مف تيويـ وتيويش. فالذي ال يجوز لو أف يفوتنا جميعًا ىو أف شطرًا كبيرًا جدًا مف الشعر 
ًا ما يعكر الراىف مصاب بداء الضحالة الذي يسمونو عادة باسـ السطحية. ويموح لي أف الشاعر الحديث كثير 

 المغة ليوىـ اآلخريف بأف العكر ىو العمؽ، مع أف العكر في جوىره ليس شيئًا آخر سوى العقـ والالجدوى.
نعـ، بداًل مف العمؽ فإننا كثيرًا ما نناؿ العقـ والخواء، إذ إف عددًا كبيرًا جدًا مف القصائد الحديثة ال يزيد 

. فيو، عمى النقيض مف الشعر الصوفي التراثي، ال ُيعنى بالوجد عف كونو بحرانًا تجريديًا ال قيمة لو بتاتاً 
والوجداف والرعشة الداخمية أو العاطفية إال قمياًل. فالصدارة ىينا لمخياؿ قبؿ سواه، أو لضرب مف الخياؿ 

األوؿ التشكيمي أو التصويري الذي ال يأبو كثيرًا بالخطؼ أو باألخذ إلى البعيد. وعندي أف الوجداف ىو الينبوع 
لكؿ أدب خالد في تراث اإلنسانية. فال غمّو إذا ما زعمت بأف كميات كبيرة جدًا مف القصائد الحديثة ليست سوى 
لغو سوؼ تمغيو األياـ. وىذا يعني أف ذلؾ الشطر الخافت ليس صوفيًا وال سرياليًا البتة، بؿ ىو ليس شعرًا بأي 

 حاؿ مف األحواؿ.
لتراثي كثيرًا ما يكوف عظيمًا وقادرًا عمى الجذب والخمب، وال يقوى عمى وبالمقابؿ، فإف الشعر الصوفي ا

مثمو إال نفر يسير مف شعراء ىذا الزماف. وليقرأ المرء ىذيف البيتيف، وىما البف عربي، وليتساءؿ عف أي ند ليما 
 في الشعر الحديث كمو:

 قمٌر تعرض في الطـواف ولـم أكـن
 

 بســـــواه  نــــد طوافــــو بــــي طائفــــا 
ـــــــرده آثــــــــاره يمحــــــو   بفـــــــاءل ب

 
 فتحـــار لــــو كنـــت الـــدليل القائفـــا 

ولست آخذ ىذيف البيتيف اعتباطًا، بؿ إف ثمة في ديواف ابف الفارض مف الشعر الفائؽ ماال يقوى عمى  
مثمو إال األقوياء وحدىـ. فخمريتو الميمية المشيورة ىي إنجاز صوفي منقطع النظير في الشعر التراثي كمو. لقد 

 لخمرة صورة تجريدية موحية، أو روحًا خالصة وناجية مف لعنة التجسد والمثوؿ أماـ الحواس:صارت ا
 صفاٌ  ول ماٌ ض ولطف ول ىوا
 ونوٌر ول نارض وروٌح ول جسم

إنيا الحقيقة الكمية العميا التي ال تقؿ عف كونيا جمااًل ورىفًا ورغدًا وجدانيًا أصياًل. وفي زعمى أنو ما مف 
ذه األياـ العجاؼ، يممؾ أف ينجز قصيدة ليا ىذا الحجـ النوعي الذي تتمتع بو ىذه القصيدة الخمرية شاعر في ى

الخالدة، وذلؾ ألف مثؿ ىذا الشعر ليس مف طبيعة زماننا الموغؿ في المادية والجنوح صوب العمـ اليقيني 
إنتاج النخيؿ، مثاًل، أو أف تطالب والتفكير المنطقي أو البرىاني. فمف اإلجحاؼ أف تطالب المناطؽ الباردة ب

المناطؽ المدارية بإنتاج الزيتوف، مثاًل آخر. فمكؿ عصر شخصيتو وطبعو الذي ال يممؾ أف يخالفو بتاتًا، إذ إف 
 مف عوائد األشياء أف تطيع طباعيا دوف أي تذمر أو تردد.

*  *  * 
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ة، أعني بالرموز الصوفية التقميدية ولست أطالب الشاعر الحديث أف يمتـز بالتقاليد الصوفية الموروث
الراسخة في دواويف الشعراء الصوفييف، والسيما السيروردي الحمبي وابف عربي وابف الفارض والعفيؼ التممساني، 
وذلؾ لكي يصح تصنيفو في الفصيمة الصوفية، ولكنني أطالبو بأف يبتكر صوفيتو الخاصة إذا ما أراد أف يكوف 

كائف مبدع يخمؽ البكارة أو العذرية الطازجة، ويقدر عمى الذىاب صوب كؿ ما ىو يانع، صوفيًا حقًا. والمبتكر 
 أو مف سالسة األلطاؼ الحسنى.

ولكنني في ريب مف قدرتنا عمى أف ننتج الشعر الصوفي اليوـ ونحف نتخبط في ضحالتنا وفجاجتنا 
يب. وليست ىذه الضحالة مف صنع واالبتسار الذي يأىؿ جوؼ شخصيتنا الشديدة الحاجة إلى الصقؿ والتيذ

الصدفة، بؿ ىي نتاج النحطاط طويؿ، وكذلؾ ىي حصيمة لحياتنا المميوجة أو قؿ المتحولة باستمرار 
والمحرومة مف االستقرار الدائـ المريح. وىي كذلؾ  مف صنع تربيتنا التي قمما تطيى عمى نار لينة، والتي تسيـ 

ذا ما أضفت إلى ذلؾ كمو شدة اىتمامنا اليوـ بالبضاعة في إنتاجيا مؤسساتنا االجتماعية المف رغة مف الداخؿ. وا 
 وبالماؿ الذي ىو وسيمة الحصوؿ عمى البضاعة، أدركت لماذا كانت شخصيتنا خديجة أو معاقة النمو.

ويتضمف ىذا كمو عجز ثقافتنا المعاصرة عف أف تنتج األىيؼ األممد، أو الدماثة التي تنجبيا األلطاؼ 
. ولسوؼ يظؿ التضعضع، أو التفكؾ، الصفة السمبية األولى لثقافتنا العربية الراىنة إلى أف يتـ التفوؽ الحسنى

. وعندي أف ىذه الفجاجة ىي أولى المثالب التي  عمى ىذه الفجاجة الرابضة في جوؼ الشخصية العربية اليـو
ـ عمى النقيض مف ذلؾ كمو، ألف حياتيـ تثمب ذىننا الحديث في ىذا الطور التاريخي المكروب. أما األقدموف في

وقيميـ مستتبة راسخة، وألف ميميـ إلى الروحانية أقوى مف ميميـ إلى المادية. وليذا، جاءت صوفيتيـ تامة 
 وأصمية وال ينقصيا شيء مف الكماؿ الذي رآه الشيخ األكبر غاية وجود اإلنساف عمى األرض.

*  *  * 
ا فحواه أف الصوفية التراثية يؤسسيا مبدآف اثناف، وىما الرمز والحنيف ولعؿ في ميسور الميتـ أف يالحظ م

إلى النائيات، أو إلى ما يرخـ وراء المسافة الفمكية. وفي شعر ابف الفارض ثمة الكثير مف ىذا الحنيف إلى 
 التعبد، والسيما في مطالع بعض قصائده، مثؿ قولو:
 أو مــــيض بــــرق بــــاألبيرق لحــــا

 
 ى مصــــباحاأم فــــي ربــــى نجــــد أر  

 أو مثؿ قولو: 
 ىل نار ليمى بـدت لـياًل بـذي سـمم

 
 أم بارق لح فـي الظممـا  مـن إءـم 

فوحده الشاعر الحساس، أو العاشؽ النادر القادر عمى العشؽ األصمي، ىو مف يستطيع أف ينتج مثؿ ىذا  
وأحسبني عمى صواب إذا ما  الشعر النفيس الذي تؤسسو المسافة والفرؽ، أو كوف الماىية نائية مثؿ نجـ العيوؽ.

زعمت بأف ابف الفارض متأثر بالشريؼ الرضّي في ىذه الموضوعة حصرًا. ولكف ما ىو عندي مف صميـ الحؽ 
وجود عمى أنا أعشؽ، إذف أنا مأف ابف الفارض يمثؿ استعادة لروح الشعراء العذرييف الذيف يؤسسيـ ىذا المبدأ: 

األصالة. وليس مف قبيؿ الصدفة أف الناس قد سموا ذلؾ الشاعر المتفرد تسمية تخصو وحده: "سمطاف 
 العاشقيف". يقوؿ في الكافية:

 يحشــــر العاشــــقون تحــــت لــــوائي
 

ــــــا  ــــــالح تحــــــت لواك ــــــع الم  وجمي
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 ويقوؿ في التائية الكبرى:
 وممــك معــالي العشــق ممكــيض وجنــدي الـــ

 
ـــل العاشـــقي  ـــمعانيض وك ـــيـ  ن ر يت

 وفي الصوفية التراثية يندرج رمزاف كبيراف ال تستيمكيما الشروح ميما تسيب أو تطوؿ: 
الػ"ىي" المطمقة التي تدغـ في ذاتيا ىوية المرأة وىوية "الحقيقة الكمية"، عمى حد عبارة ابف عربي.  أوًل:

ة المطمقة" في فمسفة ىيغؿ، وذلؾ بعد )ومما ىو جدير بالتنويو أف ىذه الحقيقة الكمية ىي ما سوؼ يصير "الفكر 
 الشيخ بستة قروف، أو زىاء ذلؾ(.

الخمرة الصوفية مف حيث ىي ماىية سرية ترمز إلى المتعالي المطمؽ الذي يأبى عمى كؿ حضور  ثانيًا:
ىـ إال بعد بذؿ الجيد الصوفي المضني. إنيا ترمز لمسر السرير الذي ال يبمغو إال مف قدس اهلل أسرارىـ واختار 

لنعمتو الروحية المفعمة بالحيوية ورغد الوجداف. وفي الحؽ أف ىذيف الرمزيف البارزيف ىما الركيزتاف الكبرياف في 
شعر ابف الفارض الخالد العظيـ، ذلؾ الشاعر الذي عممني درسًا فحواه أف النص األدبي، إذا لـ يتزود برعشات 

ذا لـ يكف مف ساللة الصدؽ والدماثة والييؼ، فإنو ال يممؾ أف  الحنيف، باألشواؽ واألذواؽ واأللطاؼ الحسنى، وا 
 يكوف سوى الالشيء وقد تجّسد، أو حضر، عمى ىيئة مراوغة خادعة.

ولست أحسب أف شخصيتنا الراىنة تممؾ القدرة الكافية عمى إنتاج شعر صوفي أصمي قادر عمى التماّس 
ا ما زعمت بأف التصوؼ ليس مف طبيعة زماننا العممي مع ىذيف الرمزيف الكبيريف. وال افتئات عمى الحقيقة إذ

ني لفى ريب مف أف نكوف قد خرجنا مف عصر االنحطاط الذي  والشديد الميؿ إلى عبادة الماؿ واالستيالؾ، وا 
ـ، أو قبؿ ذلؾ بقميؿ. ويبدو أننا خرجنا مف ٚٔ٘ٔدخمنا فيو مع سقوط األندلس وسقوط الدولة الممموكية سنة 

نخرج مف األندلس بؿ إف خروجنا مف األندلس ىو نتيجة لخروجنا مف التاريخ. ألـ يؤكد ابف  التاريخ قبؿ أف
 خمدوف الحكيـ أف اليـر إذ حؿ بالجسـ الحي فإنو ال يرتفع؟

أما ما ىو مطموب عمى نحو ممّح في ىذه الفترة فيو ناقد ناضج يممؾ القدرة الكافية عمى استصدار حكـ 
ر المقارنة والصدـ، وذلؾ ليبيف لنا قيمة ىذا الشعر الحديث، قبؿ االشتغاؿ بيويتو القيمة الرصيف، والسيما عب

الصوفية أو السريالية أو الرومانسية... الخ. فالقيمة أواًل، بؿ ال شيء يمكف لو أف يكوف أحؽ منيا بالعناية 
ال تنقصيا استطاعة  واالىتماـ. وعندي أف الناقد الناضج ىو ذاؾ القادر عمى استصدار أحكاـ القيمة التي

الصمود في وجو اليجمات الصقرية حيف يشنيا معاند أو مشاكس ىوايتو المماحكة أو ممارسة النقض والتدمير. 
ولكف عصرنا الجانح صوب إنتاج النذالة بداًل مف األصالة سوؼ لف يتمكف مف أف ينجب ىذا الناقد المحكؾ 

ود األدبية التي ال تعوزىا الكفاءة، وال الفذاذة، أو القدرة الكافية عمى المطموب، ناىيؾ بأف ننتج تيارًا عارمًا مف النق
 استصدار أحكاـ القيمة العادلة.

وربما جاز لي أف أزعـ بأف كبرى مثالب عصرنا ىي عجزه عف أف يشعؿ الميفة في روح اإلنساف، أو أف 
ؿ التي لـ تولد بعد. وبغير الميفة فإف يحرض المرء عمى القياـ بفعؿ شامخ باذخ يصمح مأثرة قد تستميميا األجيا

 الفرد ال يممؾ أف ينجز أيما إنجاز ذي باؿ.
عماؽ روحو التي أوعندي أف اإلنساف لف يمسخ قردًا إال بعد أف يتنكر لشرارة تومض أو تتضـر في 

"النفس" ذات  ىبطت إليو مف "المحؿ األرفع"، وفقًا لعبارة الشيخ الرئيس، أو لما جاء في البيت األوؿ مف قصيدة
المحتوى الوجودي المأىوؿ بقمؽ رزيف وتساؤؿ ريبي ىادئ. فما مف شيء أنفس مف خيط النور الذي يبزغ مف 
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غورؾ النازح القصى. ثـ إنؾ ما لـ تنج مف كؿ ما يفّؿ اإلرادة ويثمـ العزيمة في ىذا العصر المتدىور، بحيث 
الييفاء، أو بقطرة مف أندائيا المنعشة الباردة، فإف األشياء تتمكف مف أف تزّود األشياء برعشة مف روحؾ المّدمثة 
 اة.ػلف تكوف سوى رماد كالح عقيـ ال يصمح الستضافة الحي

 
 
 

*  *  * 
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 بنية الشعر وبنية المجتمع

لعؿ في السداد أف يقاؿ بأف فاعمية الشعر األولى تتمخص في إخراج المغة عف مألوؼ عادتيا، أو في 
ائد المغوية، كما تقوؿ الصوفية، وذلؾ ابتغاء تحويميا مف قوؿ إلى فف، وىذا فعؿ يساوي تحويؿ ممارسة خرؽ العو 

الحجر إلى تمثاؿ، أو تحويؿ العنب إلى نبيذ. فالشعر لمغة كالربيع لمسنة، أو كالزىر لمنبات، وذلؾ ألنو يأتي مف 
نفعية في آف  ذىنية، والال جية الالمممكة الرعش واالختالج، أي مف أنفس راقو في بنية النفس، وىي تمؾ ال

 واحد، حيث ترخـ المساورة كما يرخـ طائر في عشو.
خضالؿ، ولما كاف وليذا، فإف الشعر لغة الحساسيف ذوي المشاعر المرىفة والمأىولة بالنبؿ والحيوية واإل
لحساسية أو صياغتيا االغتراب ضريبة الحساسية، فإف لو بالشعر صمة وثيقة جدًا، وذلؾ ألف الشعر ىو تخريج ا

ذا كانت مما يند عف  في شكؿ لو القدرة عمى جعميا قابمة لمبموغ إلى باطف آخر، أو إلى حساسيتو حصرًا، وا 
 التوصيؿ، فإف ثمة أزمة دوف أدنى ريب، إذ ال يخفى عمى أحد أف اإلنساف نتاج التواصؿ والحوار والتأثير.

مى استقامة مسارىا، فإنو، بالبداىة، جيد تبذلو المغة نفسيا ولئف كاف الشعر خرقًا لعوائد المغة وخروجًا ع
كي تتجاوز ذاتيا، أو قؿ إنو لغة مف سجاياىا أف تتخطى المغة وتخرج عف سياقيا المياوـ الداجف المألوؼ، 
وذلؾ ألف اإلنساف ال يطيؽ التأسف في الثوابت والراكدات وما يبعث في النفس السأـ بسبب تكراره عمى نحو 

وبما أف لغة الشعر تجاوز وارتقاء وكفاح ضد التحديد، أو ضد الرسوب داخؿ الضيؽ والمحصور، فإنيا  رتيب.
فوؽ، أو إلى ما ىو غريب، فال يخطر إال في باؿ  بالضرورة نقية صافية فاتنة، وذلؾ ألنيا تطفر إلى الما

تو بوصفو شطرًا مما يمأل ويعني، أو الحساسيف. وبيذا الخروج عف المألوفات باتجاه الغرائب، فإف الشعر يؤكد ذا
 ما يضيؼ النكية الطيبة إلى حياة الروح.

وىذا يعني أف الغرض النيائي لمتجاوز والخروج إلى فسحة الغرابة ىو إنقاذ عذوبة الحياة، أو درء التشيؤ 
أدب إال مف أجؿ والتخثر عف روح اإلنساف، أي حمايتو مف أف يصير شيئًا بيف األشياء. وال يتفنف اإلنساف أو يت

ىذا الغرض النيائي. فالفنوف واآلداب والفمسفات ليست ليا وظيفة عممية بتاتًا، إذ مف ذا الذي يطالع قصيدة أو 
 ، أو كي يتمكف مف إنتاج الحبوب، أو إنتاج الكيرباء؟ترواية، أو يشاىد مسرحية كي يتعمـ سواقة السيارا

لخمرة ىي ُأس الخمؽ الفني أو مبدؤه وغايتو في آف واحد، وفي الحؽ أف النشوة الروحية الشبيية بنشوة ا
ولكـ أصاب ابف األثير يوـ رأى في الشاعر كائنًا ينتج النشوات. وحيف يتمكف الشعر، أو أي جنس أدبي آخر، 
مف اف يصنع ىذه الفورة في شعورنا، فإنو يكوف قد صار إنجازًا جماليًا بالفعؿ، وكؿ انجاز جمالي ىو عمؿ 

ي الوقت نفسو، وذلؾ ألف شأنو أف يجعميا طيبة زاكية ونائية عف كؿ ىمجية أو ميؿ إلى العدواف. أخالقي ف
ولعؿ في ميسورؾ أف تعرؼ الجميؿ الذي يدمث النفس أو يؤنسنيا بأنو ذاؾ الذي يخمبني فيستولي عمي بطريقة 

 فورية، ودونما تعميؿ أو استئذاف.
*  *  * 

ميو التشبث بالصدى بداًل مف الصوت نفسو، قد تطرؼ في خرؽ بيد أف الشعر الحديث الذي يغمب ع
العوائد، أو في الخروج مف المألوؼ، حتى صار، في معظـ األحياف، كالمًا تيويميًا يشبو صيد األشباح، أو ربما 
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صح القوؿ بأف غالبية قصائده ال تزيد عف كونيا تجريدًا عاجزًا عف التأثير البميغ. لقد حمت األصداء محؿ 
 صوات، وأحيمت المغة إلى بنية لسانية شديدة الشبو بالتيويـ، ألنيا تفتقر إلى النصوع، أو إلى التماسؾ.األ

وليذا، قد يجوز الزعـ بأف القصيدة الحديثة يؤسسيا مبدأ الالتحديد، أو مبدأ التبعثر والتشتت، الذي ىو 
الحر أو بالتيو في فموات التجريد. فالشعر الذي  مبدأ التفتت الداخمي، أو مبدأ العشوائية الشديد الشبو باالنسياح

كاف يجسد مبدأ النظاـ، ألنو مبني عمى مبدأ النظـ، قد صار العشوائية نفسيا واالنفالت مف كؿ نظاـ رصيف. 
 وربما جاز لممرء أف يصفو بأنو مبدأ التحمؿ مف كؿ منطؽ، أو مبدأ التيويـ المترنح والمتوسط بيف النـو واليقظة.

لبنية القصيدة الشعثاء مف أف تكوف انعكاسًا لبنية زمنيا أو مجتمعيا وكونيا الشامؿ الذي يفقسيا بد  وال
كما يفقس العش البيوض. فكأنما ابتكر اإلنساف الحديث القصيدة الحديثة المشعثة أو التيويمية كي ينتج مكافئًا 

مبعثرة لمقصيدة الحديثة ىي بحد ذاتيا رمز أدبيًا لضياعو وتخمعو الخاصيف، وىذا يعني أف البنية العشوائية ال
يرمز إلى معنى نفسي كبير، بؿ قؿ إف القصيدة الحديثة ذاتيا ترمز إلى االغتراب في عالـ ما عاد يصمح 

 مضافة لروح اإلنساف.
، لضياع  وبمزيد مف الوضوح، إف ضياع المعنى في القصيدة الحديثة ىو نتاج مباشر، ولكنو نصؼ مكتـو

لعالـ الراىف. فميس بالصدفة أف يبدأ الشعر الحديث كمو مع بداية نضج الصناعة في أوربا الغربية، اإلنساف في ا
ـ، ومما يقبمو الكثيروف أف ضياع روح اإلنساف أو اغترابو ىو نتاج لعبادة الماؿ وتوثيف ٖٓٛٔأي زىاء سنة 

مف فصيمة الصدفة أف تشتد حداثة السمعة التي جاءت بيما ىذه الصناعة الطارئة عمى التاريخ. وليس مما ىو 
حينما ظيرت الرمزية عمى يد كؿ  ٓٛٛٔالشعر في أوربا مع اشتداد الصناعة ىناؾ، وأف تبمغ بداية ذروتيا سنة 

 مف مالرميو وفرليف، وذلؾ يوـ تـ تعميـ الكيرباء في البمداف الصناعية األوربية.
تي أرغمت الحياة عمى خسراف عذوبتيا، فإف ولئف كانت الصناعة في الغرب، والسيما الكيرباء، ىي ال

فورة النفط في العالـ العربي ىي التي ادت إلى التضخـ المالي، بؿ إلى مجموعة مف التضخمات العشوائية، بينيا 
التضخـ السرطاني في عدد السكاف. وبسبب ىذه الحقائؽ الجديدة، والسيما تضخـ الماؿ والبضائع واستشراء 

خسرت الحياة عندنا عذوبتيا بعد ما صارت مساحة الفصاؿ أرحب مف مساحة الوصاؿ النزعة االستيالكية، 
ف كائنًا يعبد الماؿ ال يسعو البتة  بكثير. إف الكائف البشري اليوـ مرغـ عمى أف ينزع إلى وثنية مادية منحطة، وا 

تنزع أصالة اإلنساف إلى  أف يكوف سعيدًا بأي حاؿ مف األحواؿ، وذلؾ ألف توثيف الماؿ نزوع إلى الخارج، بينما
الداخؿ، أو إلى المثاؿ الذي ال يكوف إال في صميـ الروح. وىذا يعني أف الحياة الحديثة، التي ىي حياة مادية 
متنا وحاشية، ليست سوى تجربة معقومة ماحمة، ال تبيج وال تريح. ولعؿ مما ىو شديد النصوع أف حداثة الشعر 

 حياة لعذوبتيا، أي بيذا العقـ الشامؿ المريع.ترتبط ارتباطًا متينًا بخسراف ال
ومف المؤكد أف فورة النفط الجامحة التي جاءت في أوائؿ السبعينيات لـ تسبؽ حداثة الشعر في البمداف 
العربية، ولكف النفط العربي التجاري كاف قد بدأ قبؿ السياب ونازؾ المالئكة. ومع ذلؾ، فإف في الميسور القوؿ 

عرية العربية قد جاءت عند انتصاؼ القرف العشريف عمى وجو التقريب، نتيجة لمتثاقؼ أو لمتفاعؿ بأف الحداثة الش
مع األغيار، أكثر مما ىي حصيمة لتجارة النفط التي أدت إلى التضخـ المالي المقيت، ولو أف تمؾ التجارة قد 

التعميـ المدرسي والجامعي في كانت الشرط الشارط لمتثاقؼ نفسو، وىو الذي ال يسعو أف يكوف لوال اتساع 
البمداف العربية. وال ريب في أف تجارة النفط العربي التي بدأت إثر الحرب العالمية األولى قد أسيمت أيما إسياـ 

 في توسيع مساحة التعميـ الذي لوال انتشاره الكمي وتعميقو الكيفي لما كاف لمحداثة كميا أف تكوف قط.
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حداثة الشعر في طورىا األوؿ، أي قبؿ فورة النفط في السبعينيات، قد  ولكف ما ىو جدير بالتبياف أف
جاءت معتدلة، أو قؿ إنيا كانت تتوسط بيف التراث والحداثة، وذلؾ ألنيا لـ تكف تخمو مف وضوح وجماؿ 

كؿ  وتماسؾ، ودنّو مف الممموس، وقدرة عمى إنتاج المتعة األدبية، أو ما يسمى عادة لذة النص، والسيما عمى يد
مف السياب وحاوي وعبد الصبور، أما  بعد فورة النفط في السبعينيات، أو بعد استفحاليا ابتداء مف أواسط 
الثمانينات، فقد صارت القصيدة الحديثة إنجازًا بال قواعد وال معايير، أو قؿ إف ىذا المذىب يصدؽ عمى معظـ 

 النتاج الشعري في البمداف العربية.
أف يذىب إلى أف طورنا التاريخي المفكؾ مف شأنو اف ينتج بنية شعرية مفككة ال إذف، قد يتيسر لممرء 

تنظميا أية قاعدة ثابتة ومقبولة مف الجميع. ويبدو أف ىذه المدف الخمجة المذرة ال تممؾ أف تنتج ما ىو رفيع أو 
اؿ بعد. ولعؿ في ذو قيمة عالية، والسيما الشعر الذي ىو مف اختصاص مجتمعات شابة لـ تبمغ طور االكتي

الوسع أف يضاؼ ما فحواه أف العالـ الحديث نفسو قد صار بنية تاريخية أو اجتماعية بال قواعد متينة، أو 
صارمة، ولو نسبيًا. وربما جاز الظف بأف ارتخاء القواعد ىو الذي جعؿ القصيدة الحديثة، في معظـ األحياف، 

عمى أف يتبدى وكأنو صياد سراب ينتشر في البراري والقفار. شديدة الشبو برقص األشباح، وأرغـ الشاعر نفسو 
فيي إذ تستنكؼ عف االتصاؿ بالعيني الممموس، أو بالتجريبي المعيش، ألنيا توحي لإلنساف القادر عمى 
اإلصغاء )وىذا كائف شديد الندرة، عمى الحقيقة( بأف الصوت يجنح صوب االنحالؿ في سكوت مطبؽ كثيؼ، 

د حؿ محؿ الصوت نفسو. ويبدو أف الشاعر الحديث كثيرا ما يزاوج بيف الصوت والصمت أو قؿ إف الصدى ق
في ممغمة لـ تعرؼ مف قبؿ، ولكف التوازف في ىذه الممغمة مختؿ لصالح الصمت بكؿ وضوح. بيد أف القصيدة 

ؾ أف تكوف عميقة المتوازنة، أو المقبولة، ىي مزيج مف االستجماـ والتوتر في الوقت نفسو، إذ بيذا المزج تمم
 وممتعة في آف واحد.

وعمى أيو حاؿ، صارت القصيدة الحديثة بنية مصمتة ال تراىا األفالؾ. وليذا، فقد يجوز االدعاء بأنيا 
تصدر أحيانًا عف اختالؿ شعوري يعيش داخؿ البنية الذاتية لمشاعر، ولكف ىذا االختالؿ نفسو ىو نتاج الختالؿ 

مة لمناس في الوحدة. وىي إذ تنسج نسيجيا مف ذلؾ االختالؿ حصرًا، فإنيا  آخر يييمف عمى الصالت الناظ
تستحيؿ، في سواء ىذا االزدحاـ الطامس لمفروؽ، إلى عشوائية شعثاء مضطربة النبض واألنفاس. فيي تقوؿ وال 

والكالـ. فمف شأف  تتكمـ، وذلؾ إذا ما أخذنا بالحسباف تمييز ابف عربي )الواسع الخبرة بالمغة العربية( بيف القوؿ
 الكالـ أف يؤثر في النفوس كما يؤثر الطعف في األجساـ فيترؾ كمومًا، أي جروحًا، آثارىا ال تزوؿ.

وقصارى المذىب أف القصيدة الحديثة ىي مرآة مجتمعيا، أو لعميا أف تكوف صورة لمحياة الحديثة تكشفيا 
يميؿ نسيج القصيدة الحديثة ىو مكافئ أدبي أكثر مما يكشفيا أي جنس أدبي آخر. فقد يصح الزعـ بأف ت

لتيميؿ نسيج المجتمع، وأف تفككيا مف الداخؿ ىو صورة لتفكؾ العالقات بيف الناس، وبينما كانت القصيدة في 
سالؼ الزماف تنبجس مف الفؤاد البشري المترع بالحيوية، لتؤكد أف اإلنساف كائف عاطفي بالدرجة األولى، وميمـو 

يرعش في قاع نفسو مف رعوش واختالجات، أي لتؤكد إنسانية اإلنساف وقيمتو ونبؿ روحو قبؿ كؿ بآالمو أو بما 
شيء، فإف القصيدة الحديثة كثيرًا ما تكوف بنية صورية شعثاء تنبثؽ مف الخياؿ وتصوراتو وما ينسجو مف أنسجة 

فؽ، مثؿ كشكوؿ المتسوليف، ال ممفقة، وعناصرىا بغير ترابط متيف فيما بينيا، ويبدو أف عصرنا األشعث المم
يستطيع إال أف ينتج أدبًا ممفقًا ال يطرب وال يخمب، إال عمى ندرة وحسب. لقد كانت القصيدة سالفًا تؤكد اتصاؿ 
اإلنساف باإلنساف )والسيما قصائد الغزؿ والرثاء(، كما تؤكد كذلؾ اتصالو بالطبيعة ومفرداتيا الكثيرة، بؿ حتى 

ا القصيدة الحديثة فقمما يتضح فييا شيء قدر ما يتضح انبتات الروابط بيف الروح وكؿ ما بالبيئة بوجو عاـ، أم
 يحيط بو مف كائنات.
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وربما جاز القوؿ بأف تحميؿ القصيدة الحديثة، أو اإلمعاف في استبارىا، مف شأنو أف يزود الذىف بفيـ 
لخمسيف األخيرة. فمكـ أصاب ذلؾ الفيمسوؼ العميقة التي طرأت عمى بنية الحياة في السنوات ا تدقيؽ لمتبادال

: عندما تتبدؿ الموسيقى، فإف الدولة نفسيا تكوف قد سمؼ ليا أف تبدلت قبؿ ذلؾ.  الصيني الذي قاؿ ذات يـو
 ولكف عمـ االجتماع الثقافي عندنا لـ يعرؼ دربو إلى النضج بعد، بؿ أظنو لـ يولد حتى يـو الناس ىذا.

 
 

*  *  * 
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